DE RAAD AAN DE SLAG
In deze bijdrage een vooruitblik op de komende commissievergaderingen die op 3, 4 en 5 oktober worden
gehouden. Ook kunt u in deze bijdrage de uitkomsten
van de laatste raadsvergadering lezen.
De stukken kunt u raadplegen op de pagina
https://moerdijk.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook de
raadsvergadering terugluisteren.
Vroegtijdig op de hoogte zijn van de agenda’s? U kunt
hiervoor contact opnemen met de griffie. Een mailtje
naar griffie@moerdijk.nl volstaat. U krijgt dan bericht,
met daarin de linken naar de betreffende agenda’s
toegestuurd.
Wist u overigens dat de meeste fracties op maandagavond vergaderen? Als u deze vergaderingen wilt
bezoeken kunt u contact opnemen met de betreffende
fracties. De contactgegevens vindt u op: www.moerdijk.nl/web/Gemeenteraad/Politiek-en-OrganisatieFracties.html

Commissievergaderingen
Tijdens commissievergaderingen formuleren de commissieleden het advies voor de verdere behandeling
van de verschillende onderwerpen.

Inspreken?
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners
inspreken over de geagendeerde onderwerpen. Als
u daarvan gebruik wil maken kunt u dit bij de griffie
melden tot 12 uur van de dag van de vergadering. U
kunt bellen 0168-373428, of een e-mail sturen naar
griffie@moerdijk,nl. Inspreken over de geagendeerde
bestemmingsplannen is niet mogelijk. Belanghebbenden hebben hun zienswijze al tijdens de hoorzitting op
21 september kunnen toelichten.

Commissie Fysieke Infrastructuur op 3
oktober 2017
De commissie gaat zich buigen over drie bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan MolenstraatMarkt-Doelstraat Zevenbergen vormt de procedurele
afronding van het in juni 2011 vastgestelde Masterplan Centrum Zevenbergen. Dit plan had als doel een
impuls te geven aan het centrum van Zevenbergen.
Het plan maakt ruimte voor de bouw van een supermarkt, een parkeergarage en 21 stadswoningen en
appartementen.
Het tweede bestemmingsplan betreft de aanleg van
de Noordelijke Randweg. De aanleg van deze weg is
onderdeel van afspraken met de provincie waarmee
de groei van grootschalige bedrijvigheid wordt afge-

stemd met de verbetering van de leefbaarheid en de
ruimtelijke kwaliteit.
Het derde bestemmingsplan moet de bouw van twee
woningen aan de Kadedijk in Fijnaart mogelijk maken.
In een eerder stadium heeft de gemeenteraad niet
ingestemd met een vergelijkbaar plan. Toen ging
het om drie woningen. De gemeenteraad vond dat
plan niet passen binnen de kaders van kleinschaligheid. Naderhand heeft de gemeenteraad bepaald dat
plannen met twee woningen wel passen binnen de
definitie van kleinschalige bouwplannen.
Tenslotte gaat de commissie zich buigen over een
motie van Moerdijk Lokaal over het gebruik van
duurzame waterstof en over het voorstel van het
college over de kaderstelling van de uitvoeringsstrategie Wonen.

Commissie Sociale Infrastructuur op
4 oktober 2017
De commissie bespreekt een voorstel van het college
om middelen beschikbaar te stellen voor het bieden
van kansen op werk binnen de gemeentelijke organisatie voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze middelen zijn nodig om de loonkosten
van de betreffende arbeidsplaatsen de dekken. Ook
moet rekening gehouden worden extra kosten voor de
begeleiding van deze medewerkers.
Een tweede punt van bespreking is de omvorming van
de WVS.

Commissie Bestuur en Middelen op
5 oktober 2017
Het voor inwoners voornaamste onderwerp dat op
deze agenda staat is het voorstel om budget beschikbaar te stellen zodat reisdocumenten thuisbezorgd
kunnen worden.
Overige voorstellen zijn meer formele onderwerpen
zoals de aanpassing van een gemeenschappelijke
regeling en het controleprotocol voor de accountantscontrole.

Komende raadsbijeenkomsten
Op 28 september 2017 wordt de begroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019 – 2021 in een raadsbijeenkomst aan de raad aangeboden. Het college zal dan
een mondelinge toelichting geven op de in de begroting opgenomen plannen. De begroting wordt in de
raadsvergadering van 2 november besproken.
Op 12 oktober worden twee onderwerpen besproken.
De raad krijgt eerst een presentatie over beschermd
wonen. Daarna willen we met verschillende groepen

inwoners van gedachten wisselen over de wijze
waarop nieuwe vormen van samenwerking tussen
inwoners en de gemeente vorm kunnen krijgen.

Presidium
Op maandag 9 oktober vergadert het presidium. Het
presidium zijn de fractievoorzitters, de voorzitter van
de gemeenteraad en de plaatsvervangend voorzitter
van de raad. Zij spreken vooral over huishoudelijke
zaken rond de gemeenteraad. De vergadering begint
om 18:00 uur en duurt meestal ongeveer 1 ½ uur.

Terugblik raadsvergadering
14 september 2017
Op 14 september heeft de gemeenteraad zich over
een aantal onderwerpen uitgesproken. De vergadering kunt u naluisteren op de pagina https://moerdijk.
raadsinformatie.nl. De navolgende besluiten zijn het
vermelden waard.

Benoeming wethouder, secretaris Rekenkamer en burgerleden
Na het ontslag van de heer F.P. Fakkers heeft de
fractie van OM de heer C.J.A. van Dorst als opvolger
voorgedragen. Uit verschillende publicaties was al
duidelijk dat niet alle fracties de voordracht zouden
steunen. Met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen
en 1 blanco stem is de heer Van Dorst gekozen tot
wethouder, waarna hij is beëdigd.
De gemeente Moerdijk neemt deel aan de Rekenkamer
West-Brabant. In verband met de pensionering van de
secretaris van deze Rekenkamer, heeft de gemeenteraad mevrouw L. Maas als opvolger benoemd.
Tenslotte heeft OM een drietal burgerleden voorgedragen, namelijk de heren Ger Laheij, Jeffrey Kouters
en Murat Tolu. Ook zij werden door de gemeenteraad
benoemd en zijn vervolgens geïnstalleerd.

Zienswijze voorkeurs alternatief windturbines A16
De provincie wil langs de A-16 een windpark realiseren dat voor 100 MW. aan windenergie moet opleveren. De provincie heeft voorstellen gedaan voor de
voorlopige voorkeursalternatieven. De bewonersgroepen van Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek
hebben de gemeenteraad in een bijeenkomst op 5 september j.l. geïnformeerd over hun standpunt over de
voorgestelde alternatieven. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad unaniem zijn waardering
voor de inzet van de bewonersgroepen uitgesproken.
Het gezamenlijke standpunt van de bewonersgroepen
is door de gemeenteraad verwoord in een zienswijze

die aan de provincie kenbaar is gemaakt.

Bespreking jaarstukken 2016 en het plan
van aanpak voor verbetering van de
financiële en administratieve organisatie
De gemeenteraad heeft ingestemd het beschikbaar
stellen van een krediet van € 110.000 voor het uitvoeren van het plan van aanpak voor de verbetering van
de financiële en administratieve organisatie.

Effect gestuurd beheer openbare ruimte
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel
om de inwoners ook in het beheer van de openbare
ruimte meer centraal te stellen. 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. Daarvoor heeft de
gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen voor een eenmalige investering
van € 520.000,00 en jaarlijks een extra bedrag van
€ 334.000,00.

Terugblik raadsbijeenkomst 21 september 2017
Op 21 september 2017 werd de interactieve bijeenkomst over de Transitieatlas primair onderwijs met
schoolbesturen en raadsleden uit buurgemeenten van
26 september 2017 voorbereid.

Hoorzitting 21 september 2017
Tijdens deze hoorzitting werd indieners van een zienswijze op het bestemmingsplan Noordelijke Randweg
Zevenbergen de gelegenheid geboden hun zienswijze
mondeling toe te lichten. Bewoners van de Achterdijk
zijn van mening dat hun woongenot ernstig wordt
aangetast en dat daar onvoldoende compensatie
tegenover staat. Verder vreest garage Hopmans een
grote terugloop van zijn omzet, omdat de doorgaande
verbinding verdwijnt.
De indieners van een zienswijze tegen het bestemmingsplan Kadedijk naast 120 in Fijnaart krijgen nog
voorafgaand aan de vergadering van de commissie
Fysieke Infrastructuur op 3 oktober de gelegenheid
hun zienswijze toe te lichten. Dit omdat de uitnodiging
voor de hoorzitting erg laat is ontvangen.
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Het paddenstoelen seizoen is weer
aangebroken

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

De donkere wintermaanden staan voor de deur.
Het moment om je fietsverlichting op orde te hebben, zodat je zichtbaar bent in het verkeer. Op 26
en 28 september maken we gratis jouw fietsverlichting. De fietsverlichtingsactie is onderdeel van
de Bewust op Weg campagne waarin we met verschillende activiteiten ‘Fris de winter’ in gaan en
daarmee samen zorgen voor een veilige, duurzame
en gezonde leefomgeving.

Tijdens de Bewust op Weg campagne worden tal
van activiteiten georganiseerd om de verkeersveiligheid in de gemeente te vergroten. Eén van
deze activiteiten is een fietsverlichtingsactie.
Op dinsdag 26 september van 15:30 – 18:30 uur
krijgen fietsers bij het station in Zevenbergen de
mogelijkheid hun fietsverlichting gratis te laten
repareren door een (mobiele) fietsenmaker en op
donderdag 28 september van 15:30 – 18:30 uur is
dit het geval bij het Suikerpad in Zevenbergen (ter
hoogte van de skatebaan).

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

Internet
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

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Bewust op Weg:
Fietsverlichtingsactie in
Zevenbergen

Fietsverlichtingsactie station en
Suikerpad Zevenbergen

Postadres

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Bewust op Weg-campagne

Ingezonden door: Cocky Verhoeven
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.

Word jij onze nieuwe bewoner in de Zomervlinder
Standdaarbuiten?
Op 13 september was er een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden voor de starterswoningen Zomervlinder
in Standdaarbuiten die door Timek worden ontwikkeld.
Deze bijeenkomst is goed bezocht met veel enthousiasme. De woningen worden ontwikkeld volgens de Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gedachte.
Zo worden de woningen samen met de kopers bedacht.
Een unieke methode, waar de klant wordt meegenomen
in het ontwerpproces.

Bewust op Weg ‘Fris de winter in’ loopt van
september tot december. Tijdens deze campagnemaanden staan verschillende activiteiten gepland
zoals het opfrissen van de verkeersregels, nuchter
deelnemen aan het verkeer, de fietsverlichting op
orde hebben en de auto wat vaker laten staan.
Met deze activiteiten wil de gemeente Moerdijk,
in samenwerking met de provincie Noord-Brabant
en Veilig Verkeer Nederland, haar inwoners voorbereiden op de winter en samen zorgen voor een
veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. De
campagne is mede mogelijk gemaakt door subsidie
van provincie Noord-Brabant.

Interesse? Schrijf je vrijblijvend in via www.timek.nl/zomervlinder of stuur een mail naar
zomervlinder@timek.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds vrijblijvend inschrijven via www.timek.
nl/zomervlinder. Op dit moment wordt een groep kopers samengesteld om samen
de woningen te gaan ontwerpen. De planning is om na de jaarwisseling met de
bouw van de starterswoningen te starten. De maximale prijs voor een tussenwoning
wordt €175.000. De prijs voor de hoekwoningen zijn op dit moment nog niet bekend.

Heeft u BuitenBeter al op uw smartphone?
Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt?
Lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken
ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat

het snel en makkelijk weten met de Buiten Beter app op
uw smartphone.
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en

makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het
moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone,

BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in heel
Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via
de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

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.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:
•Intrekken van één gehandicaptenparkeerplaats bij het Gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen. Daarvoor wordt de paal met bord E06 en
tegeltje verwijderd;
•Eén extra parkeervak aanwijzen voor de voertuigen van de politie door het plaatsen van een E08L bord.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 7 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 7 november 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
@Moerdijkse_Stem

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

VASTSTELLING VERORDENING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 14 september 2017 de Verordening op de
elektronische bekendmaking en kennisgeving heeft
vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking 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 te raadplegen op www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl.

Adres
Kleefkruid 1 in Zevenbergen
Noordhoeksedijk 11 in Noordhoek
Molenstraat 83 in Fijnaart
Noordlangeweg 17 in Willemstad
Blaaksedijk 7 in Fijnaart

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin
Aanleggen van een dam met duikers
Plaatsen van een weegbrug en een uitrit
Tijdelijk bewonen van de schuur

Datum ontvangst
15 september 2017
13 september 2017
15 september 2017
12 september 2017
18 september 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Middenweg 1 in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren van een terrein t.b.v. logistieke dienstverlening

Datum ontvangst
21 augustus 2017

Voor nadere informatie over de verordening kunt u
contact opnemen met mevrouw Y. van Loon van de
afdeling Bedrijfsvoering.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 september 2017 tot en met 20 september 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Molenstraat 83 in Fijnaart
Logistic Boulevard 5 in Klundert
Blaaksedijk 7 in Fijnaart
Hokkenberg 8 in Langeweg
Schenkeldijk 1 in Zevenbergen
Pastoor van Kessellaan 7 in Zevenbergen
Geerland 37 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een aanbouw met opbouw en een balkon
Het uitbreiden van het kantoor op entresol in bestaand gebouw
Verbouwen van een woonhuis
Plaatsen van een loods/machineberging
Uitbreiden van de bestaande woning
Plaatsen van een reclamebord
Vergroten van de garage en het aanpassen van de voorzijde van de woning

Datum verzonden
19 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
15 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
20 september 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.

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
Zuiddijk 37 in Langeweg

Omschrijving project
Het realiseren van vier woningen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

VOORAANKONDIGING
BESTEMMINGSPLAN
BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) bekend, dat zij een bestemmingsplan
voorbereiden voor:
•Bedrijventerrein Dintelmond
Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van het
vigerende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Dintelmond. Dit plan is tien jaar oud en dient geactualiseerd te worden.
Deze bekendmaking is enkel een vooraankondiging.
Het is in deze fase nog niet mogelijk om een reactie
of zienswijzen in te dienen. Er liggen dan ook geen
stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons
voornemen.
Later zullen wij via een afzonderlijke publicatie bekend
maken wanneer het plan ter inzage wordt gelegd en
wat de mogelijkheden zijn om hierop te reageren.
Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar van
de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, team Ruimtelijke Ordening, te bereiken via het
telefoonnummer 14 0168.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is.

Ontwerp-ontheffing hogere waarde
Om de bouw van de nieuwe woningen aan de Zuiddijk 37 in Langeweg mogelijk te maken moet ontheffing worden verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de
gevel van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 5 dB. De procedure voor
het verkrijgen van deze ontheffing wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd.
Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 3.2 lid 1 sub a van het Besluit geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende
akoestisch onderzoek en het ontwerpbesluit liggen eveneens vanaf donderdag 28 september 2017 t/m 8 november 2017 ter inzage.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer 14 1068.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en
men belanghebbende is.

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
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Dubbelmonde 37 in Zevenbergen
Bloemendaalse Zeedijk 2 in Zevenbergschen Hoek
Plaza 10 in Moerdijk

Omschrijving project
Bouwen van een overkapping aan de achtergevel van het pand
Realiseren van een uitrit
Realiseren van een berging-carport
Bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor

Datum ontvangst
21 juli 2017
1 juli 2017
29 juni 2017
28 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.

Gemeente
nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57
Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
•BMD zuid, Vlasweg 9 in Moerdijk, voor het veranderen van het bedrijf
•Brabant AG Industrie B.V., Vlietweg 10 in Klundert,
voor het veranderen van het bedrijf
•Kinderdagverblijf De Cocon B.V., Kerkweg 39 in Klundert, voor het starten van het bedrijf

