DE RAAD AAN DE SLAG
Uw raadsleden hebben een volle agenda. Waar
houden zij zich dan zoal mee bezig? Wekelijks kunt u
langs deze weg kennis nemen welke zaken in raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere
bijeenkomsten besproken worden.

Spreekrecht inwoners
Wilt u als inwoner van de gemeente Moerdijk een
kwestie bij de gemeenteraad onder de aandacht
brengen? Dan kan dat door gebruik te maken van
het spreekrecht bij een raadsvergadering. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met de
griffier, Ricus Tiekstra (0168-373428) of met één van
zijn collega’s via griffie@moerdijk.nl.

Raadsvergadering 14 september 2017
Op 14 september komt de gemeenteraad weer bijeen
voor een raadsvergadering. De volledige agenda kunt
u raadplegen op de pagina https://moerdijk.raadsinformatie.nl. De navolgende agendapunten zijn het
vermelden waard.

Benoeming wethouder
Bij het begin van de vergadering staat de benoeming

van een nieuwe wethouder geagendeerd. De fractie
van OM heeft de heer C.J.A. van Dorst hiervoor voorgedragen. Voordat over zijn benoeming kan worden
gestemd, zal een commissie van drie raadsleden
een aantal documenten die de heer Van Dorst heeft
moeten inleveren bestuderen. Uit deze documenten
moet blijken dat de heer Van Dorst aan alle vereisten
om voor benoeming in aanmerking te komen voldoet.
Als de heer Van Dorst wordt gekozen ontstaat er een
vacature in de gemeenteraad. Om deze vacature te
vervullen wordt de in de Kieswet vastgelegde procedure doorlopen.

Zienswijze voorkeurs alternatief
Windturbines A16
De provincie wil langs de A-16 een windpark realiseren dat voor 100 MW. aan windenergie moet
opleveren. De gemeenteraad kan bij de provincie
een zienswijze tegen het door de provincie gekozen
voorkeursalternatief indienen. Om deze zienswijze
op te stellen heeft de gemeenteraad op 5 september
zijn oor te luister gelegd bij de bewoners(groepen)
van de kernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en
Langeweg. De uitkomsten worden in de concept-

zienswijze beschreven en besproken.

Bespreking jaarstukken 2016
Tijdens de (extra) raadsvergadering van 11 juli heeft
de gemeenteraad de jaarrekening over 2016 vastgesteld. Omdat op dat moment de accountant nog
geen definitief rapport had opgeleverd, heeft de
gemeenteraad besloten de inhoudelijke behandeling
van de jaarrekening uit te stellen tot de vergadering
van 14 september. Het college heeft daarmee de tijd
gekregen op het definitieve rapport van de accountant
te reageren. Ook heeft het college inmiddels een plan
van aanpak voor de verbetering van de financiële en
administratieve organisatie aan de raad voorgelegd.

Effect gestuurd beheer openbare ruimte
Het gemeentebestuur wil dat de inwoners ook in
het beheer van de openbare ruimte meer centraal
komt te staan. Het doel is daarom meer de vraag
te stellen welk effect met het niveau van beheer
wordt nagestreefd. In verschillende bijeenkomsten
zijn de wensen geïnventariseerd. Deze zijn in het
voorstel verwerkt. Naast een eenmalig investering
van € 520.000,00 is jaarlijks een extra bedrag van

€ 334.000,00 nodig om deze manier van beheer te
kunnen realiseren.

Twee weken vooruit
De komende weken zijn de volgende vergaderingen
gepland:
• 21 september: 2017:
		
Hoorzitting bestemmingplannen MolenstraatMarkt-Doelstraat en Noordelijke Randweg en
voorbereiding interactieve bijeenkomst met
schoolbesturen en raadsleden uit buurgemeenten
op 26 september 2017.
• 28 september 2017
Aanbieding begroting 2018 en meerjarenbegroting
2019 - 2021.

Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

Het lijkt wel een schilderij van Willemstad
gemeente moerdijk
6 september 2017

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
(na 12.00 uur alleen op afspraak)
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
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@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

Dorpstafel Langeweg:
12 september
Ingezonden door Lianne Verkaik
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

Klundert krijgt deze week vraag over
huisvuilinzameling voorgelegd

De volgende dorpstafel is op woensdag 13 september vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. De onderwerpen of thema’s die aan de dorpstafel besproken
worden, komen van de dorpstafeldeelnemers zelf.
Alle inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn altijd
welkom aan de tafel om mee te komen denken en
doen.

In de loop van deze week ontvangen alle huishoudens in de kern van
Klundert een enquête in de brievenbus. De enquête bevat slechts één vraag:
welk systeem voor huisvuilinzameling heeft uw voorkeur voor uw stad?

Wat en waarom vragen wij u
te kiezen?
Voor het weggooien van restafval zijn er twee
mogelijkheden. In de hele gemeente kiezen alle

dorpen en steden zelf (afzonderlijk per kern) welk van
deze twee systemen het beste gaat werken voor hun
kern. Dit heeft de gemeenteraad in oktober 2016 besloten. In Klundert wordt de keuze gemaakt door middel
van een stemming per huishouden. Het systeem met de
meeste stemmen wordt de keuze van de kern.

Welke informatie krijgt u?

restafvalinzameling, maar ontvangen wel een brief met
informatie. Sommige huishoudens die al aangesloten
zijn op een ondergrondse container hoeven ook geen
keuze te maken.

Woont u in Klundert, dan ontvangt u in de loop van
deze week per huishouden een envelop in de brievenbus met een brief en een folder. De brief beschrijft
hoe u moet stemmen (dit kan online of per post), in
de folder staat precies over welke twee systemen het
nou eigenlijk gaat en alle belangrijke informatie die u
hierbij nodig heeft om een keuze te kunnen maken. De
reactietijd is ongeveer twee weken. Het keuzeproces,
de brief en de folder zijn tot stand gekomen in overleg
en in samenwerking met de stadstafel.

Verdere keuzes

Huishoudens in het buitengebied of in gebieden met
weinig huizen (lintbebouwing) maken geen keuze voor

Meer informatie over het veranderende inzamelsysteem vindt u onder www.moerdijk.nl/afval.

Pas nadat Klundert de keuze heeft gemaakt voor de
manier waarop men daar restafval gaat inzamelen,
worden de inwoners verder geïnformeerd over het
nieuwe inzamelsysteem. Zo krijgt u nog een brief
waarmee u (per huishouden) uw individuele keuzes
kunt doorgeven (bijvoorbeeld welk formaat container
u wenst). Ook ontvangt u nog een handig boekje met
alles wat u verder moet weten over het inzamelen van
afval en het scheiden ervan.

Gezocht: kinderburgemeester voor één week!
Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool en zou je wel eens burgemeester willen zijn? Dan zoeken
wij jou! Van 2 t/m 6 oktober kan de
burgemeester wel wat hulp gebruiken. Jij mag voor één week meepraten, meedenken en meedoen met
de burgemeester in de gemeente
Moerdijk.

Het is belangrijk dat je:
•
•
•
•
•
•

Een eigen mening hebt;
Het leuk vindt om met veel mensen te praten;
Goed kunt luisteren;
Jezelf kunt presenteren;
Lintjes door kunt knippen;
De kinderburgemeestersketting wilt dragen.

De volgende dorpstafel is op dinsdag 12 september
vanaf 19.30 uur in De Zevensprong. Op de agenda
staat o.a. het laatste nieuws over de nieuwbouw
aan de Tempelier, zoeklocaties woningbouw, groen
in het dorp, stand van zaken over de windmolens
langs de A16 en het 380kV traject. Als u mee wil
praten over deze of andere onderwerpen bent u van
harte welkom.

Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek:
13 september

Inwoners ontvangen informatie in de brievenbus

U beslist als inwoners zelf hoe u straks met z’n
allen restafval moet gaan weggooien. Restafval is
alles wat u nog overhoudt na het scheiden van uw
huisvuil. En het grootste deel van ons huishoudelijk
afval is eigenlijk geen afval, maar grondstof. Zoals
oud papier, plastic verpakkingen, etensresten, glazen potjes en batterijen. Om het u gemakkelijker te
maken deze grondstoffen te scheiden verandert de
gemeente het inzamelsysteem.

De volgende dorpstafel is op donderdagavond 7
september vanaf 20.00 uur in het Pestalozzihuis.
Op de agenda staat o.a. een toelichting over woonruimtebeleid en woningtoewijzing door Woonkwartier, een indicatief milieuonderzoek naar geluidsschermen en de vraag om een andere bestemming
voor het trainingsveld van de voetbal. Wilt u ook
meer weten en meepraten over deze onderwerpen?
Kom dan naar de dorpstafel!

De volgende stadstafel op maandag 11 september
vanaf 19.30 in de Moerdijkzaal in het gemeentehuis. Op deze eerste tafel na de vakantie wordt de
werkwijze van de tafel en planning van de activiteiten besproken. Verder wordt er informatie gegeven
over de nieuwe manier van afvalinzameling en de
Huiskamer van Zevenbergen. Alle inwoners van
Zevenbergen zijn welkom!

Internet

Restafval weggooien

Dorpstafel Heijningen:
7 september

Stadstafel Zevenbergen:
maandag 11 september

Postadres

We gaan in de gemeente op een andere manier
huishoudelijk afval inzamelen. Klundert is nu aan
de beurt. Maar voordat het zover is maakt de kern
van Klundert eerst een belangrijke keuze. Hierover
worden de inwoners huis aan huis geïnformeerd.

Fijnaart

Lijkt het jou leuk om een dag
kinderburgemeester te zijn?
Stuur dan voor 13 september een brief of email naar
Nelleke Tolenaars via nelleke.tolenaars@moerdijk.nl.
Drie kinderen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek samen met hun ouder(s). Daarna wordt er een
kinderburgemeester gekozen.

Dorpstafel Fijnaart:
14 september
De volgende dorpstafel is op donderdagavond 14
september vanaf 19.30 uur in De Parel. Op de agenda staat o.a. een presentatie over burgerinitiatieven, het verzoek om een omheind hondenveld en de
voorbereiding voor het bezoek van het college aan
Fijnaart. Wilt u ook meer weten en meepraten over
deze onderwerpen? Kom dan naar de dorpstafel!

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Campagne ‘NIX zonder ID’, hoe zit dat in Moerdijk?
In gesprek met Peter Soeters, toezichthouder Drank en Horeca: “Van elke
inwoner of ondernemer die ik kan
helpen krijg ik positieve energie”.
Van 7-14 september is de landelijke themaweek ‘NIX
zonder ID’ over het naleven van de leeftijdsgrens voor
alcohol en tabak. Dat zo’n themaweek nodig is blijkt
uit de cijfers. In de gemeente Moerdijk slaagt 43% van
de jongeren onder de 18 jaar erin om alcohol te kopen.
Peter Soeters is toezichthouder Drank en Horeca bij de
gemeente Moerdijk. Hij bezoekt alcoholverstrekkers
met zijn collega’s. Hij checkt onder andere de naleving
van de leeftijdsgrens en geeft adviezen. Wat vindt hij
belangrijk?

“Wij helpen bij het naleven van de
leeftijdsgrens”
Toezichthouders Drank en Horeca delen geen boetes uit
voor hun plezier, maar om verstrekkers van alcohol en
tabak te helpen bij het naleven van de leeftijdsgrens.
“We gaan met verstrekkers in gesprek, geven tips en
wijzen op landelijke campagnes zoals NIX zonder ID.”
Deze vragen komen vaak na een controle, bijvoorbeeld

bij verenigingen. “Verenigingen kennen de regels soms
niet. Dit is geen onwil, maar komt bijvoorbeeld door
een bestuurswisseling. Daarom is frequente controle
zo belangrijk. Wij helpen de vereniging dan: we leggen
de regels uit en denken mee over de uitvoering.”

“Is die leeftijdsgrens wel zo belangrijk? Vroeger was dat allemaal geen
probleem”

om leeftijd in te schatten. Ook als iemand een drankje
doorgeeft aan een minderjarige, is de verstrekker
verantwoordelijk.” Gelukkig wordt de wet misschien
aangepast waardoor de zogenoemde ‘wederverstrekker’ strafbaar wordt. “Pas dan kun je echt tegen wederverstrekkers optreden.”

“Ondernemers zijn niet blij als je hun
zaak komt controleren”

Is al die aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens echt nodig? Peter denkt van wel. “Veel verstrekkers hebben hun eigen jeugd nog in gedachten, toen
alles mocht en kon. Maar er is veel veranderd. Niet
alleen de wetgeving, maar ook het alcoholgebruik.
Jongeren drinken vaker sterke drank en er zijn meer
extreme gevallen van alcoholmisbruik. Deze situaties
voorkom je door samen te werken: de gemeente,
ondernemers en verenigingen, maar ook ouders en
jongeren zelf.”

Wat Peter soms lastig vindt aan zijn werk, is dat hij
altijd tussen twee vuren in zit. “Als toezichthouder
doe je het nooit goed. Ondernemers zijn niet blij als
je hun zaak komt controleren. En terwijl de ene ouder
het fijn vindt dat hun kind geen alcohol mee krijgt,
vinden andere ouders dat we ons er niet mee moeten
bemoeien.” Toch krijgt Peter veel energie van zijn werk.
“Ook al doen we niet alles goed, we doen ons best. Van
elke inwoner of ondernemer die ik kan helpen, krijg ik
positieve energie. En dan is mijn werkdag geslaagd.”

“De huidige wet is lastig”

“De jeugd van nu weet straks niet
beter”

Peter begrijpt dat de huidige wetgeving lastig is voor
verstrekkers. “De wet is gericht op verstrekkers die de
fout in gaan. Tijdens controles zie ik hoe moeilijk het is

Volgens Peter is het een kwestie van tijd tot ‘NIX18’
de norm is. “De jeugd die nu opgroeit, weet straks niet

beter. In Amerika is het ook normaal dat je pas vanaf
21 jaar mag drinken.” Tot die tijd blijft Peter de verstrekkers ondersteunen waar nodig. En investeren in
zijn wens voor de toekomst van de gemeente Moerdijk:
“Een prettige samenwerking tussen overheidsinstanties, samenwerkingspartners, (horeca)ondernemers en
inwoners.”

Bacterievuur op Fort Sabina
en op de wallen in Willemstad
Op veel meidoorns op en rond Fort Sabina, tussen de
Sabinaweg en de Fortweg en op enkele meidoorns op
de wallen rond Willemstad is bacterievuur geconstateerd. Om verspreiding tegen te gaan worden op korte
termijn aangetaste delen van de struiken en bomen
weggehaald.
Zieke plantendelen worden ruim (tot minstens 50 cm
onder het aangetaste gedeelte) weggesnoeid. In enkele
gevallen wordt bij een grote aantasting de gehele
struik tot 10 centimeter boven de grond weggehaald.
Aan gezonde, niet aangetaste planten wordt uiteraard
niet gesnoeid.

Bacterievuur
Bacterievuur is een besmettelijke ziekte die veel

schade kan veroorzaken in de boomkwekerij, fruitteelt
en het openbaar groen. Vooral voor boomkwekerijen
en fruitkwekers kan de economische schade groot zijn.
De bacterie tast plantensoorten aan zoals peer, appel,
krentenboom, lijsterbes, vuurdoorn, cotoneaster of
meidoorn.

Bestrijden is lastig
Bestrijding van bacterievuur is lastig: chemische
bestrijdingsmiddelen zijn niet beschikbaar. Bestrijding
beperkt zich daarom tot het verwijderen van zieke
planten of plantendelen. Omdat de bacteriën zich makkelijk verspreiden en zeer besmettelijk zijn, wordt er
hygiënisch gewerkt. Materialen en gereedschappen
worden goed gereinigd.

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.

Vertrokken naar onbekende bestemming

Meldingen Wet milieubeheer

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.

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

Geslachtsnaam en voorletters
Van Veen, J.E.

Geboortedatum
09-07-1995

Adres
Moerdijkseweg 24, 4765 PB Zevenbergschen Hoek

Datum beslissing
29-08-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer
informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• C ooperatie Koninklijke Cosun UA, Blokweg 6 in
Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

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
Omschrijving project
Vlasweg 19 in Moerdijk
Realiseren opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ADR klasse 9 in de bestaande loods F2
Transitoweg 1-3a in Moerdijk
Realiseren opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ADR klasse 9 in de bestaande loods 2 (lees hal 2)
Hokkenberg 8 in Langeweg	Wijzigen samenstelling van de te bewerken drijfmest, toepassen mobiele mestscheider voor 6 dagen per jaar,
verplaatsen hygiënisatie-unit voor de vaste mest
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 september tot en met woensdag 18 oktober 2017 inzage in het
gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen
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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen. 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
Kastanjelaan 2A in Fijnaart

Omschrijving project
Bouwen van een woning

Datum ontvangst
11 juli 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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Geluidsgrenswaarden

Datum verzonden
25 augustus 2017

Adres
Omschrijving project
Driehoefijzersstraat 80 Het plaatsen van
Zevenbergschen Hoek hagelnetten
			jaarlijks terugkerend in de
maanden mei tot en met
oktober
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 7 september 2017 tot en met
18 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
vergunning verleend voor:
Adres
Omschrijving project
Lindonk 47
Het brandveilig gebruiken
in Zevenbergen	van een kinderdagverblijf
en een gebedsruimte

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 7 september 2017 tot en met
18 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen.

Beroep

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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

Verleende omgevingsvergunning van 5 juli 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 juli 2017 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is:
Adres
Markt 4 in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
vergunning verleend voor:

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Naam en adres inrichting
Recamax Banden B.V., Oostelijke Randweg 14 in Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Restaureren van de kerk

Datum verzonden
6 juli 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

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 ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006,
4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift,
na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde
activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan
kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een
beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006,
4800 PA Breda.

Bezwaar
De bezwaartermijn van zes weken is aangevangen vanaf de dag na verzending van de omgevingsvergunning naar aanvrager. Deze bezwaartermijn is derhalve al verlopen.
Belanghebbenden kunnen desondanks alsnog tijdig bezwaar maken indien dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken gebeurt. De termijnoverschrijding wordt dan
als verschoonbaar aangemerkt. De termijn gaat in op de dag na deze publicatie. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus
4, 4760 AA Zevenbergen.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 augustus 2017 tot en met 30 augustus 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Hoofdstraat 58 in Zevenbergschen Hoek
Van Polanenpark 29 in Klundert

Omschrijving project
Realiseren van een oprit
Realiseren van een oprit

Datum verzonden
29 augustus 2017
24 augustus 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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een Schanse Fair aan de Noordschans 1 in Klundert op 16 september 2017
van11:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 29 augustus
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.

