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Gemeente
nodig?

Roze papaver

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Appen kan ook!

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

06 - 127 768 57

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

Onderhoud begraafplaats
Zevenbergen

Internet
www.moerdijk.nl

Vanaf maandag 14 augustus 2017 tot 2 september 2017 worden op de gemeentelijke begraafplaats in Zevenbergen de grafstenen verwijderd van
235 graven. Ook worden 45 grafkelders geruimd.

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

Ingezonden Esther Kupers
Deze trotse papaver staat op een veld roze papavers net buiten Noordhoek.
De foto geeft uitzicht op de oude Zevenbergseweg.
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.

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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende
verkeersbesluit hebben genomen:
• d e Galgenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van 11-09-2017 t/m 22-12-2017;
• de Galgenweg op 5 momenten geheel afsluiten op: 15-09-2017 t/m 22-09-2017 (8 dagen), 25-09-2017
t/m 28-09-2017 (4 dagen), 03-10-2017 t/m 05-10-2017 (3 dagen), 05-12-2017 t/m 07-12-2017 (3 dagen) en
13-12-2017 t/m 14-12-2017 (2 dagen);
• de parkeerstrook gelegen aan de projectlocatie in te richten als nooduitgang en bouwterrein;
• de verkeersplannen en omleidingsroutes van de Gasunie te bewaken;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 29 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 29 augustus 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen
waarom bezwaar wordt gemaakt.

BELLEN

• Het innemen van een standplaats door een
mobiel kantoor voor het uitoefenen van dienstverlening aan klanten van CZ Zorgverzekeraar vanaf
1 augustus 2017, wekelijks op donderdag van
11:30 uur tot 13:00 uur op de parkeerplaats nabij
de Mauritshof aan de Prins Willemstraat in Klundert (verzonden 12 juli 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze
termijn gaat in na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift indienen op de website van
de gemeente Moerdijk. U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige
voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is
een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u
richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Voor meer informatie over de vergunning kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving.

INFO@MOERDIJK.NL

WHATSAPP
06 1277 6857

SOCIAL MEDIA

VOOR VRAGEN EN
INFORMATIE

WWW.FACEBOOK.COM/
GEMEENTEMOERDIJK
@MOERDIJKSE_STEM

Standplaatsvergunning

Wijziging standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning gewijzigd verleend voor:

MAILEN

(24 UUR PER DAG, 7 DAGEN
PER WEEK BEREIKBAAR)

@GEMEENTEMOERDIJK

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

GT Begraafplaatstechniek voert het werk uit. De grafstenen worden verwijderd en vernietigd. Afhankelijk
van het weer zal het werk ongeveer 3 weken duren.

CONTACT MET
GEMEENTE MOERDIJK?
14 0168

Verkeersbesluiten

• Het innemen van een standplaats door een
mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op het parkeerterrein
bij zwembad ’t Volkerakkertje aan de Prinses
Margrietstraat in Fijnaart (verzonden 11 juli 2017)

Omdat de rechthebbende afstand heeft gedaan van
de grafrechten, of omdat de grafrechten zijn vervallen aan de gemeente omdat er geen rechthebbende meer is kan dit werk nu gebeuren.
Bij een aantal van de gedenkstenen is achterstallig onderhoud geconstateerd. Dit kan voor
bezoekers gevaarlijk zijn. Bovendien geeft het
werk de begraafplaats weer een netter aanzien.

WWW.YOUTUBE.COM/
GEMEENTEMOERDIJK

OPTIMALE

MELDINGEN
• 14 0168 (OOK VOOR
SPOEDMELDINGEN)
• BUITENBETER APP
• OVERLAST DOOR STANK,
LICHT, LUCHT OF GELUID?
BEL DAN DE MILIEUKLACHTENLIJN VAN DE
OMGEVINGSDIENST
MIDDEN- EN WEST-BRABANT:
013 2060500

SERVICE EN

BEREIKBAARHEID

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij op 18 juli 2017 het volgende
verkeersbesluit heeft genomen:
• Het verwijderen van bord E5 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder het onderbord met kenteken 84-KPK-5 op het parkeerterrein van de Parel te
Fijnaart;

• D
 oor plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 84-KPK-5, een parkeervak nabij de woning
Jan Punthof 55 te Fijnaart, aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 29 augustus

2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 29
augustus 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de
redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

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

	Poststraat 13 in Klundert
Lammergors 14 in Zevenbergen
Graanweg 28 in Moerdijk
Graanweg 7 in Moerdijk
Pieter de Hooghstraat 1 in Fijnaart
Kastanjelaan 2A in Fijnaart
Kadedijk 85 in Fijnaart
Nabij Markt 7A in Standdaarbuiten
Jan Steenstraat 22 in Fijnaart
Bisschop Hopmansstraat 31 in Noordhoek
van Polanenpark 29 in Klundert
Galgenweg 1D in Zevenbergen
Dubbelmonde 37 in Zevenbergen

Omschrijving project

Datum ontvangst

realiseren van een dakkapel
bouwen van een berging met carport
uitbreiden van de serveyruimte
legalisatie afscheiding met beveiligingswand
plaatsen van een schutting
bouwen van een woning
wijzigen van de bestemming
bouwen van 2 garages
verbouwen en uitbreiden van de woning
bouwen van een garage
realiseren van een oprit
vervangen van een bestaand kozijn
realiseren van een uitrit

6 juli 2017
6 juli 2017
10 juli 2017
10 juli 2017
6 juli 2017
11 juli 2017
5 juli 2017
6 juli 2017
7 juli 2017
7 juli 2017
6 juli 2017
11 juli 2017
1 juli 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Zuidlangeweg 6 in Oudemolen
			

Omschrijving project
wijzigen van gebruik en verbouwen en renoveren van de voormalige bedrijfswoning
en de schuur

Datum ontvangst
7 juli 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 5 juli 2017 tot en met 12 juli 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
vervangen van een blokhut (legaliseren)
wijzigen van gebruik van de verdieping, wijzigen van de voorgevel en uitbreiden
van het achterste gedeelte van het pand

Datum verzonden
11 juli 2017
6 juli 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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4,
4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke
website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen
beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product 'omgevingsvergunning'.

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:
Omschrijving project
Het realiseren van een 2e oprit
Het plaatsen van een aanduidingsbord

In de Moerdijkse Bode van week 25 (21 juni
2017) stond onder Evenementenvergunningen abusievelijk de verkeerde locatie voor de kermis in
Standdaarbuiten. In plaats van op de Markt in
Standdaarbuiten wordt de kermis gehouden op het
evenemententerrein op de parkeerplaats aan de
Antoniusstraat in Standdaarbuiten van 27 tot en
met 29 oktober 2017, dagelijks van 13:00 uur tot
24:00 uur.
De vergunning is gewijzigd en deze is verzonden
op 12 juli 2017

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•  Het houden van de opening van het korfbalseizoen
op 30 september 2017 van 13:00 uur tot 01:00 uur
aan de Molenvliet 9a in Klundert (verzonden 11 juli
2017)
•  Het houden van het 9de Shanty- en Seasongfestival annex kleine snuffelmarkt op 10 september
2017 van 12:00 uur tot 18:30 uur in de Vesting in
Willemstad (verzonden 11 juli 2017)
•  Het houden van de Fendertse Week van 22 tot en
met 26 augustus 2017 op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart en het houden
van een braderie op 26 augustus 2017 van 08:00
uur tot 18:00 uur op de Voorstraat in Fijnaart
(verzonden 11 juli 2017)
•  Het houden van een Kerstmarkt op 9 december
2017 van 11:00 uur tot 17:00 uur in het Nationaal
Vlasserij- en Suikermuseum aan de Stoofdijk 1a in
Klundert (verzonden 11 juli 2017)
•  Het houden van een wedstrijd eieren gooien
op 23 juli 2017 van 13:00 uur tot 19:00 uur op de
Langenoordstraat in Zevenbergen ter hoogte van
huisnummer 154 (verzonden 11 juli 2107)

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift indienen op de website van de
gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank
om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk
verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006,
4800 PA Breda.
Voor meer informatie over de vergunning kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving.

Volg ons ook via twitter

@Moerdijkse_Stem

Verlenging beslistermijn Wabo

Adres
Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten
Blaaksedijk ong. nabij Keenesluis in Fijnaart

Rectificatie

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.

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• voor de locatie Gorsdijk 1 in Moerdijk. De start van de werkzaamheden is op 24 juli 2017 en eindigen in week 30.

Adres
Kerkring 19 in Willemstad
Noordhaven 114 in Zevenbergen
			

Zevenbergschen Hoek

Datum ontvangst
17 mei 2017
19 mei 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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

