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Uitkomsten
raadsvergadering

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

De gemeenteraad heeft op donderdag
15 juni 2017 zienswijzen geformuleerd op
de begrotingen van een aantal gemeenschappelijke regelingen, zoals:
- Het Werkplein,
- De WVS-Groep,
- De Omgevingsdienst West-Brabant
-	De Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant.

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

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

Internet

De volledige besluitenlijsten kunt u vinden op de
website. Neem voor meer informatie contact op
met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via
telefoon 14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

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:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302

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.
Afgelopen weekend was er de zomermarkt van basisschool de Regenboog en de jaarlijkse Prokkeldag van
Sovak in Zevenbergen. Een ‘Prokkel’ is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Deze dag werd georganiseerd door basisschool de Regenboog, Het Turks Cultureel Centrum,
kinderopvang Thuis en Sovak, zodat iedereen een kijkje kon nemen bij de buren van de basisschool.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege het Notenkrakers zomerfestival zijn op 25 juni
2017 vanaf 07:30 uur in Zevenbergen de volgende wegen
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:
• De Noord- en de Zuidhaven vanaf de Brouwersstraat
• De Markt tot de Molenstraat en de Kerkstraat tot en
met de Brouwersstraat
• De Molenstraat vanaf huisnummer 15 tot de Markt
• De Dijkstraat

Dorpstafel
Standdaarbuiten:
dinsdag 27 juni
De volgende dorpstafel op dinsdag 27
juni vanaf 19.30 uur in De Standaert. Op
de agenda staat een korte film over de
Keenesluis, een toelichting op het 380kV traject, de toekomst van de Timberwolfstraat 1, de verkeerssituatie aan de Molendijk en bij de Oude Kerkstraat. Alle inwoners van Standdaarbuiten zijn
welkom op de dorpstafel.

Uitnodiging
raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 29
juni 2017. De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. In deze vergadering
zal de Kadernota 2018-2021 aan de orde
komen. De verschillende fracties zullen
hun algemene beschouwingen houden en
daarnaast zullen zij voorstellen indienen die ze
opgenomen willen zien in de begroting voor
2018. De afronding van de discussie zal plaatsvinden in de raadsvergadering van donderdag
6 juli aanstaande.
Via https://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.

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.

ONTWERP-BEHEERSVERORDENING ‘BEDRIJVENTERREIN DE KOEKOEK’ IN ZEVENBERGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 22 juni
2017 tot en met 2 augustus 2017 voor
iedereen het ontwerp van de beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.
BVODeKoekoek-BV30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de
receptie ter inzage ligt.
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een
bestemmingsplan, maar is bedoeld om voor gebieden
waar weinig tot geen veranderingen plaatsvinden het
bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden vast te leggen. Het bedrijventerrein 'De Koekoek'
voldoet aan deze vereisten, aangezien de geldende

rechten die binnen het gebied worden geboden,
opnieuw worden vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan die nu al mogelijk zijn, worden niet
mogelijk gemaakt.
Wel is de Gebiedsvisie Zevenbergen Noord voor (een
deel van) het gebied opgesteld waarin mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Deze
zullen echter niet op korte termijn plaatsvinden,
maar gefaseerd over een periode van zeker 30 jaar.
Voor die ontwikkelingen zal dan op termijn maatwerk
worden verleend middels een afzonderlijk bestemmingsplan/omgevingsplan.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden inge-

zien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/
Ruimtelijkeplannen. Iedereen kan tot en met 2 augustus 2017 gebruik maken van de mogelijkheid om in
te spreken op de ontwerp-beheersverordening. Een
schriftelijke reactie richt u aan B&W van Moerdijk.
Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming
van de eventuele inspraakreacties, de beheersverordening door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen
kan geen beroep worden ingediend.
Op 29 juni 2017 vindt een openbare inloopavond
plaats, waar u het ontwerp kunt bekijken en waar u
uw vragen hierover kunt stellen. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Belangstellenden zijn hier welkom van 19:00 tot
21:00 uur.

Vaststelling beleidsregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering
van 6 juni 2017 de Uitvoeringsregeling Eenmalige
en Jaarlijkse Subsidie heeft vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht

op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de
receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het
moment van inwerkingtreding gratis te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u
contact opnemen met mevr. Van Kempen van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:
• Tot het intrekken van het 30 km/h zone in de Schuttersweg te Zevenbergen;
• Tot het instellen van een woonerf door het plaatsen
van een G05 en G06 met onderbord ‘parkeren alleen
in de vakken’ als bedoeld in de bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990
op de Schuttersweg te Zevenbergen.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 2 augustus
2017 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 2 augustus 2017 schriftelijk
bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In
het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen
waarom bezwaar wordt gemaakt.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Evenementenvergunning

Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer
Vestas Benelux, Campagneweg 14d in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

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
Wethouder Mattheestraat 6 in Moerdijk
De Knip 68 in Zevenbergen
Oude Heijningsedijk 20a in Heijningen
Driehoefijzersstraat 39 in Zevenbergschen Hoek
Parkeerplaats Jumbo aan de Achterstraat, hoek Kerkring
en hoek van Glymesstraat - Grimhoek in Willemstad

Omschrijving project
Vergroten van de inrit
Verbouwen van de woning
Wijzigen van de voorgevel
Verbouwen van de woning
Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

Datum ontvangst
31 mei 2017
2 juni 2017
8 juni 2017
31 mei 2017
6 juni 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kadedijk tussen de huisnummers 78 en 84 in Fijnaart

Omschrijving project
Bouwen van 5 woningen

Datum ontvangst
2 juni 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 7 juni 2017 tot en met 14 juni 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Amazoniet 2 tot en met 20 in Zevenbergen
			
Appelweg 16 in Moerdijk
Specht 23 in Fijnaart
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Molendijk 4 in Standdaarbuiten
Blokweg 6 in Zevenbergen
Hazeldonkse Zandweg 97 in Zevenbergen
De Donk 44 in Zevenbergen
Kwartiersedijk 1a in Fijnaart

Omschrijving project
Aanpassen van de verkaveling van de reeds verleende omgevingsvergunning
en het intrekken van 2 woningen aan de Amazoniet 22 en 24
Plaatsen van een kantine in de bestaande hal
Plaatsen van een dakopbouw op de aangrenzende garage
Realiseren van een Bed and Breakfast en winkel op de begane grond van het pand
Bouwen van een woonhuis
Plaatsen van een nieuwe weegbrug
Realiseren van een boorkelder
Vervangen van een bestaand kozijn
Plaatsen van een tijdelijke berging

Datum verzonden
7 juni 2017
12 juni 2017
12 juni 2017
12 juni 2017
13 juni 2017
13 juni 2017
12 juni 2017
7 juni 2017
13 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 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.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
De Langeweg 12a in Zevenbergen
Lindonk 47 in Zevenbergen

Omschrijving project
Het plaatsen van een waskiosk
Het brandveilig gebruiken van het gebouw

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juni 2017 tot en met 2 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de
gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

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
Stadsedijk 52 in Oudemolen

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het bouwen van een nieuwe woning

Datum ontvangst
10 april 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.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Eurosalt Handelmaatschappij, Graanweg 20 in Moerdijk
Geluidsgrenswaarden
Berkman Energie Service B.V., Oranjelaan 20 te Zevenbergen Geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
30 mei 2017
8 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 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.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een receptie bij het bedrijf aan
de Chemieweg 3 in Zevenbergen op 14 september
2017 van 12:00 uur tot 15:00 uur (verzonden 8 juni
2017)
• Het houden van een jeugdkamp bij Handbalvereniging Groene Ster aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen op 15 en 16 juli 2017 (verzonden 8 juni 2017)
• Het houden van de Ruigenhilfair aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen op 24 en 25 juni 2017 van
10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 12 juni 2017)
• Het houden van een jubilarissendag bij het bedrijf
aan de Orionweg 5 in Moerdijk op 16 september
2017 van 12:00 uur tot 20:30 uur (verzonden 12 juni
2017)
• Het houden van het Bier- en Korenfestival “Klundert
Glundert” op de Stadhuisring in Klundert op 16 september 2017 van 13:00 uur tot 20:00 uur (verzonden
12 juni 2017)
• Het houden van de Middag van het Levenslied op
de Markt in Zevenbergen op 24 juni 2017 van 13:00
uur tot 20:00 uur (verzonden 12 juni 2017)
• Het houden van een openlucht kerkdienst op Bastion Zeeland in Willemstad op 2 juli 2017 van 08:00
uur tot13:00 uur (verzonden 12 juni 2017)
• Het houden van twee- of meerdaagse kampen bij
de Scouting in Klundert aan de Niervaartweg 2 in
Klundert gedurende het jaar 2017 (verzonden 12
juni 2017)
• Het houden van een seizoensafsluiting bij korfbalvereniging VIOS aan de Koningin Wilhelminalaan
1b in Willemstad op 25 juni 2017 van 12:00 uur tot
23:00 uur (verzonden 12 juni 2017)
• Het houden van een buurtbarbecue op de Noordschans 1 in Klundert op 1 juli 2017 van 16:00 uur
tot 01:00 uur (verzonden 13 juni 2017)
• Het houden van een Hockeykamp op het terrein
van Hockeyclub Zevenbergen aan de Westrand 5 in
Zevenbergen op 23 en 24 juni 2017 (verzonden 13
juni 2017)
• Het houden van een kersendag bij de Zuylenhoeve
aan de Kreekweg 1 in Heijningen op 9 juli 2017 van
10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 13 juni 2017)
• Het houden van Tunez Outdoor op het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen op 15
juli 2017 van 13:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 13
juni 2017)
• Het houden van een voetvolleytoernooi op het middenhaventracé in Zevenbergen op 2 juli 2017 van
13:00 uur tot 22:00 uur (verzonden 13 juni 2017)
• Het houden van diverse kleine evenementen in
2017 op het middenpad van de Voorstraat in Willemstad op 16 en 17 juni, 23 en 24 juni, 14 tot
en met 16 juli, 28 en 29 juli en 11 tot en met 13
augustus 2017 (verzonden 14 juni 2017)
• Het houden van de jaarlijkse kermis in:
- Fijnaart op het evenemententerrein aan de Kadedijk van 23 tot en met 26 augustus 2017, dagelijks
van 13:00 uur tot 24:00 uur (verzonden 12 juni
2017)
		 - Zevenbergschen Hoek op Plein 1940 van 29 september tot en met 1 oktober 2017, dagelijks van
13:00 uur tot 24:00 uur (verzonden 12 juni 2017)
		 - Standdaarbuiten op de Markt van 17 tot en met 20
oktober 2017, dagelijks van 13:00 uur tot 24:00 uur
(verzonden 12 juni 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.

