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Zonsondergang in Zevenbergschen Hoek

Uitnodiging
raadsvergadering

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur
Voor tijden inloop of afspraak zie
www.moerdijk.nl of bel 14 0168

De gemeenteraad vergadert op donderdag 15 juni 2017. De vergadering is
openbaar en begint om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. In deze
vergadering komen de begrotingen van
de verschillende Verbonden Partijen aan
de orde. Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl
kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) bekijken en beluisteren. De besluitenlijst wordt achteraf zo snel mogelijk op de website geplaatst.
Neem voor meer informatie contact op met de
raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon
14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

Postadres
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Internet
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:
Gemeente: 14 0168
Spoedmelding buiten de openingstijden van het
gemeentehuis? Bel dan: 14 0168
WhatsApp: 06 127 768 57
Milieustraat: 0168 329700
Milieuklachten
(ook buiten kantoortijd): 013 2060500
Politie (niet spoedeisend): 0900 8844
Politie, brandweer, ongevallen: 112

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

WEGAFSLUITINGEN

Ingezonden door Vincent de Wolff
Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien?
Mail uw foto dan naar info@moerdijk.nl. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website
en voor andere drukwerken.

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Op 12 juni presentatie gebiedsplan Zevenbergen
Het gebiedsplan voor Zevenbergen is gereed.
Bent u nieuwsgierig naar dit gebiedsplan?
Maandag 12 juni wordt het resultaat gepresenteerd. Tijdens de eerdere bewonersbijeenkomsten is hard gewerkt aan een goede
toekomst voor Zevenbergen. Het resultaat
van deze sessies is het gebiedsplan Zevenbergen.
Doel van het gebiedsplan is het behoud van de
leefbaarheid in Zevenbergen nu en in de toekomst.
Daarnaast wil de gemeente komen tot een nieuwe
structurele vorm van samenwerking met deelnemende partijen, waaronder de inwoners. Tijdens
de stadsavonden is door bewoners aangegeven
waarop zij trots zijn, waar de uitdagingen voor
Zevenbergen liggen en welke acties volgens hen
wenselijk zijn. De thema’s zijn: Wonen (o.a. Uit-

werking Woonbehoefteonderzoek en Speelgelegenheid), Jongeren en jonge gezinnen (o.a. Jongerenhonk), Zorg, Welzijn en Gemeenschapszin (o.a.
Vrijwilligersnetwerk) en Verkeer en Bereikbaarheid
(o.a. Rondwegenstructuur en verkeersveiligheid).

Presentatie gebiedsplan
Deze stadsavonden hebben uiteindelijk geleid tot
het gebiedsplan van Zevenbergen, met hierin een
stadsagenda met acties voor alle deelnemende
partijen. Op maandagavond 12 juni 2017 wordt
tijdens een bijzondere stadsavond het gebiedsplan gepresenteerd in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis. Deze stadsavond begint om 19.30
en alle inwoners van Zevenbergen zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Meer info: www.gebiedsplannen.nl/zevenbergen

Dorpsavond Zevenbergschen Hoek: woensdag 5 juli
Op woensdagavond 5 juli organiseert de dorpstafel hun eerste DORPSAVOND. De dorpstafel
bestaat uit inwoners van Zevenbergschen Hoek en
vertegenwoordigers van Surplus, Woonkwartier,
politie en gemeente. Op de dorpsavond laten de
tafelaars zien wat ze het afgelopen jaar gedaan
hebben. En kunnen de Hoekenaren vertellen wat
ze graag zouden willen behouden of wat ze graag
anders zouden willen. De dorpstafel gaat hier dan

het komende jaar mee aan de slag. Kom ook naar
De Zevensprong op woensdagavond 5 juli vanaf
19.30 uur.

Komt u ook meedenken en meepraten
tijdens de bewonersbijeenkomsten
over vervoersalternatieven?
Eind vorig jaar liet de gemeente
Moerdijk een onderzoek uitvoeren
over (openbaar) vervoer. Mede door
de inzet van de mensen die hier
aan meededen kunnen wij werken
aan oplossingen die passen bij
de behoeften van onze inwoners.
Inmiddels zijn we een stap verder en
willen we bespreken hoe mogelijke
aanvullende vervoersoplossingen
er uit kunnen zien. Stichting
Zet organiseert in opdracht
van de gemeente Moerdijk drie
bewonersbijeenkomsten.

voor de woonplaatsen die bij de betreffende datum
worden genoemd.

Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan de bijeenkomst voor
uw woonplaats.

Alle bijeenkomsten duren van
19.30 uur - 21.00 uur
Wilt u uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst laten
weten of u komt aan Ilse Bakx via ibakx@wijzijnzet.
nl? Als u niet aanwezig kunt zijn op deze datum maar
wel op de hoogte gehouden wilt worden, laat ons
dat dan weten via de mail. Uiteraard kunt u in de
mail ook aandachtspunten doorgeven voor mogelijke
vervoersoplossingen.

Tijdens deze bijeenkomst geven we een korte toelichting op de uitkomsten van het onderzoek. Daarna
vragen we u om actief mee te denken en te praten over vervoersalternatieven in aanvulling op het
openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomsten worden
alleen de gegevens gepresenteerd en besproken

Onafhankelijke hulp bij een gesprek
Als u zorg of ondersteuning
nodig heeft, kunt u terecht
bij verschillende organisaties. Er vindt dan vaak een
persoonlijk gesprek plaats. U
mag altijd iemand meenemen
naar dit gesprek, bijvoorbeeld
een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd
persoon. Kan er niemand uit
uw eigen omgeving mee naar
het gesprek? Dan kunt u een

Vanwege de jaarlijkse kermis zijn in Klundert
op 13 juni 2017 tot en met 18 juni 2017, de
Stadhuisring, Brugstraat en Kerkring afgesloten
voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Vanwege de feestelijke afsluiting van de
Avondvierdaagse in Zevenbergen is op 9 juni
2017 van 18:30 uur tot 21:30 uur de Zeestraat
in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers.

beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning.
Deze hulp is gratis! In de gemeente Moerdijk zijn
daarvoor twee mogelijkheden: cliëntenondersteuning
vanuit MEE West-Brabant of door vrijwilligers bij
u uit de buurt. U heeft de vrije keuze uit deze twee
mogelijkheden.

Ondersteuning door MEE West-Brabant
Zoekt u ondersteuning bij (aan)vragen op het
gebied van werk, inkomen en hulpverlening voor
uw kind? Of ondersteuning bij Wmo-gerelateerde (aan)vragen? Neem dan contact op met de
cliëntenondersteuners van MEE West-Brabant. Kijk
voor meer informatie op www.moerdijk.nl.

Klundert, Noordhoek, Standdaarbuiten:
Dinsdag 13 juni, De Standaert, Timberwolfstraat 5-A,
Standdaarbuiten
Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Willemstad:
Donderdag 15 juni, De Parel, Margrietstraat 15,
Fijnaart
Langeweg, Moerdijk, Zevenbergen,
Zevenbergschen Hoek:
Woensdag 21 juni, De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen

Ondersteuning door vrijwilligers
bij u uit de buurt
Zoekt u ondersteuning bij (aan)vragen Wmo? Bijvoorbeeld voor advies of informatie over een aanvraag in het kader van Wmo-ondersteuning, of
zaken die daarmee te maken hebben? Dan kunt u
ondersteuning krijgen van één van de zeven (vrijwillige) cliëntenondersteuners bij u uit de buurt.
Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op
www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis
tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Prins Willemstraat 16 in Klundert
Amazoniet 2 tot en met 20 in Zevenbergen
nabij Havenhoofd 2 in Willemstad
Logistic Boulevard 5 in Klundert
Zandberg 81 in Zevenbergen
Kievitweg 5 in Klundert
Campagneweg 16 in Zevenbergen
Oude Heijningseweg 1 in Heijningen
Blaaksedijk ong. nabij Keenesluis in Fijnaart
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Markt 4 in Zevenbergen
Dansvlinder 16 in Standdaarbuiten
Kwartiersedijk 1a in Fijnaart
Groenstraat in Willemstad

Omschrijving project
Realiseren van een uitrit
Aanpassen van de reeds verleende vergunning
Plaatsen van een ponton met loopbrug
Het uitbreiden van het kantoor op entresol in bestaand gebouw
Bouwen van een poort en overkapping
Plaatsen van een tijdelijke opslag
Plaatsen van 8 tijdelijke units
Plaatsen van een tijdelijke stacaravan
Plaatsen van een aanduidingsbord
Plaatsen van een tuinmuur en een berging
Restaureren van de kerk
Realiseren van een erfafscheiding en een uitrit
Plaatsen van een tijdelijke berging
Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer

Datum ontvangst
30 mei 2017
23 mei 2017
29 mei 2017
23 mei 2017
30 mei 2017
18 mei 2017
23 mei 2017
23 mei 2017
19 mei 2017
22 mei 2017
23 mei 2017
29 mei 2017
25 april 2017
30 mei 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Appelweg 3 in Moerdijk
Klaverpolderseweg 2 in Moerdijk
Koperslagerij 11 in Zevenbergen

Omschrijving project
Uitbreiden van de inrichting
Wijzigen van de bedrijfslocatie
Realiseren van een kleinschalige bierbrouwerij

Datum ontvangst
24 mei 2017
22 mei 2017
25 mei 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 24 mei 2017 tot en met 31 mei 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Valkenbergse Amer 48 in Willemstad
Vlasweg 6 in Moerdijk
			
Schoolstraat 2 in Langeweg
De Langeweg 7a in Zevenbergen
Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen
Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
Galgenweg 39 in Zevenbergen
Neerhofstraat 1B in Zevenbergen

Omschrijving project
Aanleggen van een uitrit
Verlengen van de instandhoudingstermijn van een geplaatste
grondwaterzuiveringsinstallatie
Bouwen van een woning
Plaatsen van een stro-opslag
Gewijzigd uitvoeren van de reeds eerder verleende vergunning
Tijdelijk bewonen van een stacaravan
Vervangen van oude houten kozijnen door kunststof kozijnen
Bouwen van een nieuwe woning

Datum verzonden
24 mei 2017
24 mei 2017
24 mei 2017
24 mei 2017
29 mei 2017
30 mei 2017
24 mei 2017
30 mei 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Verlenging beslistermijn Wabo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:
Adres
Toutenburg 50 in Zevenbergen
Patrijsweg 1-3 Klundert
De Langeweg 22 in Langeweg

Omschrijving project
Het plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding
Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, plaatsen rollenband
Legaliseren van kantoorruimtes in een voormalige schuur

Datum ontvangst
25 maart 2017
6 maart 2017
22 maart 2017

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo de kans op een positief besluit te vergroten.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Rectificatie
In de Moerdijkse Bode van week 22 (31 mei 2017) stond de volgende bekendmaking

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Moye Keene in Klundert

Omschrijving project
Moye Keene

Datum ontvangst
16 mei 2017

Omschrijving project
Bouwen van 24 appartementen

Datum ontvangst
16 mei 2017

D at had moeten zijn:
Adres
Moye Keene in Klundert

Gemeente
nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend
voor:
• Het houden van het Wielerweekend in
		 Zevenbergen op 5 en 6 augustus 2017
		 (verzonden 24 mei 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de
gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag
van verzending van het besluit aan de aanvrager.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 'LANGENOORDSTRAAT 56' IN ZEVENBERGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat het bestemmingsplan 'Langenoordstraat
56' in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.
Langenoordstraat56-BP40) voor iedereen tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en
kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming
Bedrijf om te zetten in de bestemming Wonen.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een
vergunning verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop pizza’s op de
carpoolplaats tussen Klundert en Zevenbergen
op dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00
uur tot 20:00 uur. Deze standplaats treedt vanaf
1 juli 2017 in werking. (verzonden 30 mei 2017)
• Het tijdelijk (van 1 juni tot en met 30 juni
2017, dagelijks van 12:00 uur tot 21:00 uur)
innemen van een standplaats voor de verkoop van friet en snacks op de Molenstraat
in Fijnaart ter hoogte van huisnummer 15.
(verzonden 30 mei 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het
college van B&W van de gemeente Moerdijk.

