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Een nieuwsgierig schaap

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

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

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

Heeft u een idee voor uw buurt? Of heeft u gewoon
behoefte om eens langs te komen? U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.surpluswelzijn.nl.

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
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Huis van de Wijk: elkaar
ontmoeten, gezamenlijk
activiteiten organiseren of
informatie uitwisselen
De verschillende 'Huizen van de Wijk' in de
gemeente krijgen steeds
meer vorm en inhoud.
Iedereen, jong en oud,
kan elkaar hier ontmoeten, gezamenlijk activiteiten organiseren en hieraan meedoen. Wat te denken van de druk bezochte pannenkoekendag in de Ankerkuil in dorp Moerdijk of de meidenactiviteit
die daar door het Jongerenwerk is georganiseerd. Ook zijn
er op basis van de vraag van bewoners koffiemomenten,
themamaaltijden van Menu Surplus en een pick-up point
van de Albert Heijn gerealiseerd in het Mauritshof in
Klundert. Naast activiteiten bijwonen en organiseren
kunt u in het Huis van de Wijk ook informatie krijgen van
de sociaal werker van Surplus, de wijkregisseur van het
Woonkwartier of de wijkzuster.

Bezoekadres gemeentehuis

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Ingezonden door Esther van Praag
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.

De juiste gegevens voor de juiste WOZ-waarde
Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZwaarde staat op het jaarlijkse aanslagbiljet van woningeigenaren en is de basis voor de gemeente-, waterschaps- en inkomstenbelasting. Het is daarom belangrijk dat de WOZ-waarde op de juiste gegevens is gebaseerd. Met
de interactieve voormelding kunnen woningeigenaren nu hun gegevens bekijken en vooraf fouten of wijzigingen doorgeven. Zo bepaalt de BWB samen met de woningeigenaar de juiste waarde van de woning. Dat voorkomt
bezwaren en correcties achteraf.

Woningeigenaar en BWB beheren samen gegevens
De BWB beheert administratieve gegevens over woningen. De woningeigenaar heeft zelf vaak het beste beeld van de actuele omstandigheden van de woning. Met de interactieve voormelding zijn woningeigenaren tijdig in de
gelegenheid om die gegevens digitaal te controleren.
Dat kan voor woningen in de gemeenten Bergen op
Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert.
Met deze controle verbeteren de gegevens van de
BWB, voor een nauwkeuriger berekening van de WOZwaarde. Wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen
hebben voor het vaststellen van de WOZ-waarde in
februari 2018.

Controleren gegevens
Vanaf 1 augustus 2017 kunnen woningeigenaren op
www.bwbrabant.nl de gegevens van hun woning bekijken, controleren, wijzigen en aanvullen. Via de button
Mijn WOZ voormelding en het aanmeldingsscherm
van DigiD krijgen zij toegang tot Mijn WOZ, waar de
gegevens van de woning staan. Na controle zijn er
twee mogelijkheden: de eigenaar is akkoord met de
gegevens of geeft de wijzigingen door. In beide gevallen geeft de woningeigenaar dit door aan de BWB.
De BWB onderzoekt en controleert de voorgestelde
wijzigingen en aanvullingen. De woningeigenaar krijgt
daarna een e-mail van de BWB, wat er met het voorstel
is gebeurd.

BEKENDMAKINGEN
Hiernaast 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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Bekendmaking Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de
gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze
instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald.
In enkele gevallen kunnen echter ook andere vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding
van uw gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een
dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de medewerker gegevensbeheer.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum
Adres
Datum beslissing
09-08-1961
Zwaluwsedijk 11, 4781 PB Moerdijk
18-07-2017
18-01-1967
Zwaluwsedijk 11, 4781 PB Moerdijk
18-07-2017
Labid, J.
21-04-1978
Dwarsstraat 8, 4758 AE Standdaarbuiten
18-07-2017
							
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website
van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

 raciun, M.
C
 raciun, M.
C

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum
Adres
Datum beslissing
26-11-1986
Markweg Zuid 1, 4794 SN Heijningen
29-06-2017		
Paquette, A.L.
30-04-1987
Markweg Zuid 1, 4794 SN Heijningen
29-06-2017
Heemskerk, P.W.
03-01-1979
Boudewijnstraat 25, 4791 CH Klundert
29-06-2017
Monteiro Cordeiro, P.M.
11-11-1969
Oude Heijningsedijk 18, 4794 RG Heijningen
29-06-2017
Schobben, M.
30-06-1981
Zevenbergsepoort 43 a, 4791 AD Klundert
29-06-2017
							
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website
van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Cvan der Lelij, M.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Omschrijving project
Realiseren van bedrijfsgebouwen
Realiseren van een oprit
Realiseren van een stralingsscherm
Wijzigen van een bestaand pand
Wijzigen van de gevel van basisschool Willem de Zwijger
Uitvoeren van gevelonderhoud aan de noord-oost- en noord-westgevel
Bouwen van een berging
Legaliseren van een dakkapel
Legaliseren van een balkon aan de achterzijde
Plaatsen van een stalletje

Datum ontvangst
17 juli 2017
16 juli 2017
13 juli 2017
17 juli 2017
14 juli 2017
13 juli 2017
13 juli 2017
15 juli 2017
15 juli 2017
10 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
Megajoule ong. in Klundert

Omschrijving project
Realiseren van een overslaglocatie

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht parkeerplaats
station Lage Zwaluwe
De burgemeester van Moerdijk maakt bekend dat,
gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk, camera’s zullen worden geplaatst
op het parkeerterrein aan de Westelijke Parallelweg
in Zevenbergschen Hoek aansluitend aan station Lage
Zwaluwe.
U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.
Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijzingsbesluit binnen 6 weken na bekendmaking daarvan een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van
Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het
besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend
is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestBrabant Postbus 90110, 4800 RA Breda.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:
1. tot het instellen van een inhaalverbod in de bocht,
ter hoogte van de Dreef en huisnummer 12, van de
Zevenbergseweg (N285) richting Klundert door het
aanbrengen van een ononderbroken as markering.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 5 september
2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 5 september 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.

Volg ons ook via twitter

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Megajoule 2 in Klundert
Hoofdstraat 58 in Zevenbergschen Hoek
Middenweg 51 in Moerdijk
Oostelijke Randweg 30 in Moerdijk
mr. Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad
Kerkring 13 in Willemstad
Sporenbergstraat 7 in Zevenbergschen Hoek
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen
Achterdijk 139 in Zevenbergschen Hoek

Zevenbergschen Hoek

Datum ontvangst
7 juli 2017

@Moerdijkse_Stem

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Reactie Safety Shops BV, Plaza 17 en 17a in Moerdijk voor het uitbreiden van het bedrijf.
• Gebr. Ripping en Zonen, Stadsedijk 81a in Heijningen
voor het uitbreiden van het bedrijf met een emissiearme stal.
• Heijmans Infra BV, Vlasweg 6 in Moerdijk voor het
wijzigen van de zuiveringsinstallatie.
• Katoen Natie Moerdijk BV, Transitoweg 9 in Moerdijk voor het wijzigen van de lozing van afvalwater/
hemelwater.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

Verleende omgevingsvergunningen

•  Van den Broek Klimaat BV. voor het realiseren van
een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie
Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 juli 2017 tot en met 19 juli 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Steenpad 21f in Willemstad
Helsedijk nabij 15 in Willemstad
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Groenstraat in Willemstad

Omschrijving project
Plaatsen van een nieuw hekwerk
Bouwen van een nieuwe woning
Plaatsen van een tuinmuur en een berging achter het pand
Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer

Datum verzonden
13 juli 2017
18 juli 2017
13 juli 2017
13 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.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Melding Besluit mobiel breken bouwen sloopafval
• Sagor Aannemingsmaatschappij Zeeland BV voor
het plaatsen en in werking hebben van een mobiele
puinbreker op de locatie Gorsdijk 1 in Moerdijk in de
periode 24 tot en met 28 juli 2017.

