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Kinderen van CBS ‘t Kompas namen
deel aan de opening van de
MoerdijkFitRoute in Heijningen

gemeente moerdijk
28 juni 2017

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

Uitkomsten
raadsvergadering
De gemeenteraad heeft op donderdag 22 juni
2017 besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
-	
Afronding initiatieffase project 176 FijnaartWest
- Startdocument scholenontwikkeling Willemstad
- Krediet ontwikkelplan Fort Sabina
- Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek
-	Groenstructuurplan, groenbeheerplan en boombeleid- en boombeheerplan
- Speelruimtebeleid

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
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

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.

@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

Ingezonden door Pott Fotografie
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.

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege een feestelijke activiteit
ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Eetcafé de Rosmolen is op 2
juli 2017 van 15:00 uur tot 24:00 uur
de oneven zijde van de Voorstraat in
Willemstad tussen de huisnummers
53 en 65, afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers.

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 laat de tafel zien wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er nog
op de planning staat, zoals de ontwikkeling van de school. Ook kunnen de Hoekenaren zelf komen 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. De avond begint om 19.30 uur.

Een terugblik op project ‘100-100-100’

100 dagen later: slechts 0,6 kilo restafval per gezin per week
41 huishoudens uit gemeente Moerdijk
tonen aan dat restafval verminderen
helemaal niet moeilijk is. 100 dagen
lang daagden meer dan 100 gezinnen uit 6 West-Brabantse gemeenten
zichzelf en elkaar uit: kunnen we de
hoeveelheid (rest)afval die we produceren verminderen? Op 7 juni werd het
fantastische resultaat bekendgemaakt.
Gemiddeld hielden de deelnemende
gezinnen nog maar 0,6 kg restafval per
week over!
Met tips en weetjes motiveerden deelnemers elkaar
via platform restafvalvrij.100-100-100.nl. Met een
wekelijkse opdracht werden ze uitgedaagd om nog
eens extra kritisch te kijken naar hun eigen gedrag.
Daarnaast vulden deelnemers wekelijks hun hoe-

veelheid restafval in op de afvalmeter. Wat blijkt?
De huishoudens hielden het gewicht gedurende het
grootste deel van de uitdaging onder een kilo per
week.

len die nog goed waren te verkopen. Jong geleerd is
oud gedaan.”

De deelnemers leunen na deze 100 dagen niet achterover. “Wij scheiden nog steeds zo nauwgezet. Dat
komt omdat wij daarvoor ook al ons afval goed sorteerden. Het is een heel kleine moeite,” schrijft Anton
op het platform. “We letten meer op bij de inkoop van
artikelen en kopen soms groter in waarna een deel in
de vriezer gaat. Hierdoor hebben we minder verpakkingsmateriaal.” Deelneemster Angelique schrijft dat
100-100-100 ervoor heeft gezorgd dat haar kinderen
bewuster met afval omgaan: “Zoonlief ging laatst zijn
kamer uitmesten. Drie zakken maar liefst mee naar
boven. Op mijn vraag waarom? Ja mam, 1 voor rest,
1 voor plastic en 1 voor papier! En een doos om spul-

Veel deelnemers aan het (landelijke) project 100100-100 denken bij aanvang dat het moeilijk is om
nagenoeg afvalvrij te leven, maar in de praktijk blijkt
het vaak verrassend eenvoudig. Dat vonden ook twee
deelnemers uit Fijnaart en Zevenbergen die zich lieten
interviewen in het radioprogramma De Streekwijzer
op Moerdijk FM. Het interview van 10 juni jl. is terug
te luisteren via rtvm.nl of youtube.

Taxus voor Hoop in een organisatie met een ANBI status
die zich inzet voor de strijd tegen kanker. Dat doen zij
door het inzamelen van het Taxus snoeisel. In de jonge

scheuten van de Taxus Baccata zit de werkzame stof
Baccatine wat een essentieel onderdeel is in de behandeling tegen kanker.
Laten we samen de strijd aan gaan tegen kanker. Snoei
uw Taxus en lever die in bij de speciale bakken op de
milieustraat aan de Fuutweg 4 in Klundert.

Zuiver en jong
De actieperiode waarin gesnoeid kan worden, loopt

De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 juli
2017. De vergadering is openbaar en begint om
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In
deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
-	Vaststelling Jaarrekening en jaarverslag 2016
- Vaststelling notitie reserves en voorzieningen
- Vaststelling Kadernota 2018 – 2021
Via 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.

Gemeente verhuurt ook
viswateren in Fijnaart

Verrassend eenvoudig aldus Moerdijkers

Gemeente Moerdijk wil alle gezinnen
hartelijk bedanken voor hun deelname.
Voor deze deelnemers en alle andere inwoners: veel
succes op weg Van Afval Naar Grondstof!

Taxus voor Hoop – #Snoeihardtegenkanker
Het snoeiseizoen voor de Taxus Baccata is weer begonnen. Gooi uw
snoeisel niet zomaar in de GFT-bak
maar lever deze in bij de milieustraat.
Zo kunt u meehelpen met de strijd
tegen kanker.

Uitnodiging
raadsvergadering

tot eind augustus omdat alleen binnen deze periode
de concentratie Baccatine optimaal is in de jonge,
nieuwe takjes van de Taxus. Buiten deze snoei-periode
is de concentratie werkzame stof te laag om te kunnen
gebruiken. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren,
aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar
en moet geweigerd worden. Probeer daarom het snoeisel met plastic op te vangen wanneer u gaat snoeien. Voor meer informatie en snoei-instructies, kijk op
www.taxusvoorhoop.nl.

Goed nieuws voor Hengelsportvereniging ‘Het
Schietertje’: de vereniging mag de hengels uitwerpen in twee visplekken in Fijnaart. Dat kan
voor zes jaar in het water bij De Parel/Sportring
en in het water bij de Leeuwerikstraat/Zilvermeeuw. De gemeente verhuurt al viswateren
in Klundert, Willemstad en Zevenbergen…en
nu dus ook in Fijnaart. Omdat Het Schietertje
ook naar de jeugd vist, wilden ze graag deze
mogelijkheid. Het Schietertje wil jongeren de
basiselementen van het vissen leren. Bewust
omgaan met de natuur en welzijn van de vis staan
daarbij hoog in het vaandel. In overleg met het
Waterschap is besloten om deze viswateren aan
hen te verhuren. Meer informatie is beschikbaar
op de website: http://hetschietertje.mijnhengelsportvereniging.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Ruiming graven
begraafplaats Klundert

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.

Drank- en horecavergunning paracommercieel
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
•Speeltuinvereniging Kindervreugd, Prins Bernhardplein 2 in Willemstad (verzonden 14 juni 2017)
De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift richt u, binnen
zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht.

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 88 in Klundert
Blaaksedijk 7 in Fijnaart
Zevenbergsepoort 2 in Klundert

Omschrijving project
Plaatsen van een kozijn
Verbouwen van een woonhuis
Plaatsen van een dakopbouw

Datum ontvangst
19 juni 2017
18 juni 2017
15 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 14 juni 2017 tot en met 21 juni 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Energieweg 2 in Klundert
Molenstraat 38 in Standdaarbuiten
Havendijk 2 in Moerdijk
Munterij 2 in Zevenbergen
St. Jozefstraat 1a in Noordhoek
Toutenburg 50 in Zevenbergen
Galgenweg 41 in Zevenbergen
Dubbelmonde 55 in Zevenbergen
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een weegbrug
Plaatsen van 3 nieuwe silo's
Verwijderen van een draagmuur
Plaatsen van een trafo
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een tuinhuis
Plaatsen van 2 dakkapellen
Plaatsen van een nieuw kozijn in de rechter gevel
Bouwen van een nieuwe woning

Datum verzonden
15 juni 2017
20 juni 2017
20 juni 2017
20 juni 2017
16 juni 2017
20 juni 2017
16 juni 2017
15 juni 2017
16 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

In week 28 (10 juli tot en met 14 juli 2017) zullen
op de begraafplaats in Klundert 17 graven worden
geruimd. Het zijn grafstenen van graven waarvan de
rechthebbende afstand heeft gedaan van de grafrechten of waarvan de grafrechten zijn vervallen aan de
gemeente, omdat er geen rechthebbende meer is. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door GT Begraafplaatstechniek. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden maximaal een week
in beslag nemen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN
ONTWERP MER ‘ZEEHAVEN- EN
INDUSTRIETERREIN MOERDIJK’
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus
2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP30) en het
bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage ligt.
Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt een vervolg
gegeven aan de procedure die in 2012 is gestart met de
ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. In het bijgevoegde ontwerp milieueffectrapport
is verantwoord welke gevolgen het plan heeft voor het
milieu. Beide plannen zijn digitaal te raadplegen op de
website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen
ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
Iedereen kan tot en met 9 augustus 2017 gebruik
maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende MER. Een schriftelijke zienswijzen richt u aan
de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus
4, 4760 AA in Zevenbergen.
Op maandag 10 juli 2017 is er een inloopavond. U kunt
dan beide ontwerpplannen inzien en eventuele vragen
stellen. Deze avond vindt plaats in het kantoor van
het Havenbedrijf (Port of Moerdijk) aan de Plaza 3 op
het industrieterrein. Belangstellenden zijn hier tussen
16.00 en 18:00 uur van harte welkom.

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.

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
Kerkweg 39 in Klundert

Omschrijving project
Het brandveilig gebruiken van het bouwwerk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen

Exploitatievergunning
paracommercieel
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
•Speeltuinvereniging Kindervreugd, Prins Bernhardplein 2 in Willemstad (verzonden 14 juni 2017)

Bezwaar
Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van
de gemeente Moerdijk.

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.

Meldingen Wet milieubeheer
Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Vlasweg 15 in Moerdijk
Koekoekendijk 10 in Moerdijk

Omschrijving project
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de productiecapaciteit
Omgevingsvergunning veranderen van de inrichting en het gewijzigd uitvoeren van een voerruimte

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 29 juni 2017 tot en
met woensdag 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep
Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij
geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West Brabant.

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

Activiteitenbesluit milieubeheer
•Hollandia Structures B.V., Markweg Zuid 1c in
Heijningen, voor het veranderen van de inrichting

