DE RAAD AAN DE SLAG
Deze week vooral een terugblik op de afgelopen commissieweek. Meestal is de periode tussen de commissievergadering en de raadsvergadering wat rustiger.
In deze periode laten de fracties de discussies in de
commissies op zich inwerken, om zo tot een definitief
standpunt voor de raadsvergadering te komen.
Deze week uw speciale aandacht voor de bijeenkomst
op donderdag 12 oktober in het gemeentehuis.
Deze bijeenkomst staat in het teken van beschermd
wonen en het gesprek met vertegenwoordigers van
gebiedstafels, verenigingen enzovoorts over hoe met
de gemeenteraad kan worden samengewerkt. U
bent daarbij ook van harte welkom. Zoals alle bijeenkomsten, zijn ook deze openbaar voor iedereen
toegankelijk.
Wilt u weten welke activiteiten er voor de gemeenteraad op de planning staan? U kunt dit vinden
op de activiteitenkalender van de gemeenteraad:
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad.

Komende raadsbijeenkomsten
Tijdens raadsbijeenkomsten wordt de raad op
informele wijze over verschillende actuele onderwerpen bijgepraat. Deze bijeenkomsten zijn altijd openbaar. Inwoners kunnen tijdens deze bijeenkomsten
ook gewoon meepraten.

12 oktober 2017
Met de gemeenteraad wordt gesproken over het
onderwerp ‘Beschermd wonen’. Voor een groep
kwetsbare inwoners is de mogelijkheid om in kleinschalige voorzieningen met begeleiding (tijdelijk)
te worden gehuisvest. Op dit moment vindt deze
opvang vooral plaats in Breda, Oosterhout en EttenLeur. In 2020 moeten alle gemeenten dergelijke
voorzieningen aanbieden. Beschermd wonen is een
onderwerp dat, net als andere zaken in het sociaal
domein in regionaal verband wordt opgepakt. Eind
2017 moeten de gemeenteraden het regionale plan
goed te hebben gekeurd. Een ervaringsdeskundige
zal haar verhaal komen vertellen, zodat er een beter

beeld over dit onderwerp kan worden gevormd.
Na de informatie over beschermd wonen volgt een
mini-symposium met verenigingen, lokale initiatiefnemers voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Waar zijn verenigingen en initiatiefnemers trots
op; hoe loopt het proces van een subsidieaanvraag en
een kennismaking via speeddates. Dit alles om meer
vorm en inhoud te geven aan inwonersparticipatie en
om elkaar op een andere manier te ontmoeten.

26 oktober 2017
In plaats van een raadsvergadering zal op 26 oktober
de raad door wethouder Zwiers worden bijgepraat
over de contouren van het armoedebeleid in de
gemeente Moerdijk. Dit als vertaalslag van een
eerder gehouden onderzoek door de Rekenkamer
West-Brabant.

Overige bijeenkomsten voor de
gemeenteraad
Raadsleden ontvangen een groot aantal
uitnodigingen voor verschillende bijeenkomsten.
Soms in de gemeente, vaak in de regio en ook
daarbuiten. Op 10 oktober organiseert het regionaal
werkbedrijf West Brabant een ‘participatie netwerk’
bijeenkomst in Geertruidenberg.
Verder zal op 25 oktober voor raadsleden van de
gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Zundert en
Moerdijk een bijeenkomst worden gehouden waarin
twee regionale omroepen zich zullen presenteren.
Beide omroepen hebben bij het commissariaat van
media een aanvraag gedaan om in aanmerking te
komen voor de zendmachtiging in de vier genoemde
gemeenten. Het is aan de vier raden om hierover een
eensluidend advies aan het commissariaat van de
Media uit te brengen.

Terugblik commissievergaderingen
Commissie fysieke infrastructuur
De vergadering trapte af met een vervolg op de

hoorzitting van 21 september. De indieners van zienswijze tegen het bestemmingplan ‘naast Kaderdijk
120’ hadden onvoldoende tijd gekregen om zich op
die hoorzitting voor te bereiden. Dat was voor de
hoorcommissie reden om hen aan het begin van de
commissievergadering de gelegenheid te geven de
commissie te informeren over hun zienswijze. Een van
hen maakte van deze gelegenheid gebruik, waarbij
hij de commissie er op wees dat er op lang niet alle
punten van zijn zienswijze ééN antwoord was gekomen. Het college is verzocht nog even te kijken naar
de beantwoording van één van de zienswijzen tegen
het plan aan de Kadedijk.
Vervolgens heeft de heer Schreuders van het CDA het
college vragen gesteld over het plan om het tracé voor
de Randweg bij Klundert toch weer te veranderen. De
verschillende leden van de commissie hebben hier
ook vraagtekens bij geplaatst. Het college bereid een
definitief voorstel voor, dat in het eerste kwartaal van
2018 aan de raad wordt voorgelegd.

Commissie Sociale Infrastructuur
Mevrouw Dane van het CDA heeft het college vragen
gesteld over de ruimteproblematiek bij de Singelschool in Willemstad.
Vervolgens heeft de commissie gesproken over het
voorstel van het college om 10 extra banen te realiseren voor mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Door diverse fracties waren de nodige
vragen gesteld die vooraf al waren beantwoord. Het
voorstel heeft voldoende steun gekregen om tijdens
de raadsvergadering van 2 november te worden
vastgesteld.
Vanwege de veranderde wetgeving over Sociale
werkplaatsen is de WVS, waar Moerdijk met nog 8
gemeenten in de regio aan deelneemt, bezig met een
herstructureringsoperatie. Daarmee moet de WVS
een toekomstbestendige organisatie worden, die
binnen de regels van de Participatiewet als leerwerkbedrijf verder zal gaan opereren.

Commissie Bestuur en Middelen
Drie bestemmingsplannen werden vervolgens
besproken namelijk de bestemmingsplannen MarktMolenstraat-Doelstraat in Zevenbergen, Noordelijke
Randweg Zevenbergen en Naast Kadedijk 120 in
Fijnaart. Voor deze drie bestemmingplannen tekent
zich voldoende steun binnen de gemeenteraad af. De
commissie adviseerde de voorstel voor de raadsvergadering van 2 november a.s. te agenderen.
Tenslotte heeft de commissie gesproken over de
kaders voor de uitvoeringsstrategie wonen. De
commissie was hierover redelijk unaniem. Er moet
meer aandacht komen voor sociale woningbouw.
Ook moet er meer worden gekeken naar innovatieve
concepten zoals ‘tiny houses’ en nul op de meter
woningen. Ook de rol van Woonkwartier werd kritisch
belicht. Tenslotte werd aandacht gevraagd voor een
betere spreiding van de bouwplannen over de verschillende kernen, waarbij met name de kern Klundert
aandacht heeft gekregen.

De vergadering begon met een presentatie van de
kinderburgemeester Femke Hopstaken. Zij vertelde
wat zij deze week zoal heeft meegemaakt.
Het voor inwoners van de gemeente belangrijkste
agendapunt was de bezorgdienst voor reisdocumenten. Hiermee zijn kosten gemoeid van € 12.600 in
2018 aflopend tot € 6.600 in 2020. De discussie
concentreerde zich met name over de hoogte van
het tarief. Een aantal fracties is van mening dat de
werkelijke kosten aan de inwoner die van deze dienst
gebruik maakt moet worden doorberekend.
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Klundert

Standdaarbuiten
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Week van de veiligheid

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

gemeente moerdijk
11 oktober 2017

Fijnaart

Femke Hopstaken was
kinderburgemeester voor een week!

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

In de 'Week van de Veiligheid' is er extra aandacht
voor veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert
op de veiligheid van Moerdijk. In de Week van de
Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen
we door elke dag extra aandacht te besteden aan veiligheidsitems. De week van de veiligheid 2017 is van
9 tot en met 15 oktober.

Postadres
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

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

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.

Tickets Waterbus Haringvliet ook aan boord te koop!
Nog een paar weken vaart Waterbus Haringvliet Expeditie in de weekenden en in de herfstvakantie nog 6 dagen in de
week op diverse routes. Reizigers die op het laatste moment besluiten om mee op expeditie te gaan, kunnen vanaf
vandaag hun tickets ook aan boord kopen. Daarnaast blijven de tickets ook online verkrijgbaar. In het weekend van 21
en 22 oktober vaart Waterbus de laatste rondjes op het Haringvliet.
Tickets
De afgelopen zomermaanden heeft Waterbus Haringvliet Expeditie vele vaartochten gemaakt en werd er

vooral gestuurd op de online kaartverkoop. “Om goed
te kunnen monitoren hoeveel reizigers er aan boord
mee gaan én om reizigers niet teleur te stellen, heb-

ben we de online verkoop gestimuleerd,” aldus algemeen directeur Waterbus Eric Schipper. Nu het weer
in het najaar wat onstuimiger is en het op het laatste
moment toch een heerlijke vaardag kan zijn, besluit
Waterbus de tickets ook aan boord te verkopen. Je
kunt nu al je tickets online voor de herfstvakantie
bestellen. De online tickets blijven voorrang houden
op de losse tickets aan boord.

Appen kan ook!
06 - 127 768 57
Verspreiding van
jodiumtabletten

Aantal reizigers

Vanaf oktober 2017 verspreidt de Rijksoverheid jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot
100 km rond een kernreactor wonen. Dus ook in de
gemeente Moerdijk.

Waterbus Haringvliet Expeditie vaart, in opdracht van
het door de Nationale Postcode Loterij gesteunde
Droomfondsproject Haringvliet, voor het tweede jaar
op rij. Ook 2017 is een proefjaar, waarin de partners
kunnen leren van de ervaringen met de kaartverkoop,
de routes en de verschillende vaartijden. Ten opzichte
van de 8.200 opstapper in 2016 hebben dit jaar al
1.200 mensen meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Expeditie Haringvliet. Veel reizigers
maakten gebruik van de optie om gratis een fiets
mee te nemen. Na de laatste vaardag van dit jaar, 22
oktober, wordt Waterbus Haringvliet Expeditie met
alle partijen geëvalueerd en wordt een beslissing
genomen of en hoe er verder wordt gegaan in 2018.

De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk
is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge
veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich
niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de
zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. De overheid verspreidt
vanaf oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde
groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor
wonen, dus ook in Moerdijk. Bij een kernongeval kan
radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Waterbuskaarten
Bestel de waterbuskaarten online of aan boord voor
de Haringvliet Expeditie: www.waterbus.nl/haringvliet.

De gemeente Moerdijk bevindt zich in een zone van
20 tot 100 kilometer tot een kerncentrale. Dit betekent
dat alle inwoners tot 18 jaar en zwangeren jodiumtabletten ontvangen.
Meer hierover leest u op de website de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:
www.veiligheidsregiomwb.nl/jodium

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.

Gemeente
nodig?

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

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
Prooyen, van A.A.
		
17-12-1990
Floridas, U.S		
22-11-1945
Blom, J.J.		
13-11-1978
Müller, M.		
19-01-1948

Adres
Oudemolensedijk 24, 4793 TH Fijnaart
Zwaluwsedijk 11, 4781 PB Moerdijk
Schokkerstraat 4, 4781 AG Moerdijk
Zevenbergsepoort 43, 4791 AD Klundert

Datum beslissing
28-09-2017
28-09-2017
28-09-2017
28-09-2017

Zevenbergschen Hoek

Beschikking Wabo uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Kerkweg 39
in Klundert

Omschrijving project
Realiseren van interne
aanpassingen aan de Cocon

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.

De beschikking is gewijzigd ten opzicht van de ontwerpbeschikking.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Glasweg 4 in Moerdijk

Omschrijving project
Revisievergunning om de vergunningssituatie overzichtelijk te maken.

Beroep

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 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, 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.

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
Nieuwe Weg 7 in Zevenbergen
Lammergors 14 in Zevenbergen
Voorstraat 6A in Willemstad

Omschrijving project
Het bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Het bouwen van een berging met carport
Het realiseren van een koffiehuis en Bed en Breakfast

Datum ontvangst
27 juli 2017
6 juli 2017
8 augustus 2017

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,
sector Bestuursrecht, postbus 90006, 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 Zeeland-West
Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Voor meer informatie over indienen van beroep 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”.

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 burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA
Zevenbergen.

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
Neerhofstraat 1A in Zevenbergen
Kuringen 26 in Zevenbergen
Lindonk 14 in Zevenbergen
Provinciale wegen De Langeweg
en Provinciale Rondweg (N285) in Zevenbergen
Priorindreef 48 in Willemstad
Zeehavenweg 8 in Zevenbergen
Zandberg 81 in Zevenbergen

Omschrijving project
Realiseren van een uitrit
Plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis
Realiseren van een dakkapel
Kappen van bomen

Datum ontvangst
28 september 2017
24 september 2017
2 oktober 2017
28 september 2017

Plaatsen van een tuinhuis
Bouwen van een nieuwe bedrijfshal
Plaatsen van een poort en gedeeltelijk overkappen van de ruimte achter de poort

26 september 2017
28 september 2017
13 september 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 27 september 2017 tot en met 4 oktober 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kasteelweg 61 in Zevenbergen
Oostelijke Randweg 30 in Moerdijk
Kadedijk 108a in Fijnaart
Sporenbergstraat 7 in Zevenbergschen Hoek
Galgenweg 1D in Zevenbergen
Keense Gorzen 1 t/m 17 en 2 t/m 30 in Klundert
Voogdeweg ong. in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een hekwerk met een looppoort
Wijzigen van een bestaand pand
Plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning
Bouwen van een berging
Plaatsen van een raamkozijn
Wijzigen van het funderingstype op de bestaande vergunning
Vervangen van een afsluiterspost en plaatsing van een elektriciteitshuisje

Datum verzonden
28 september 2017
2 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
28 september 2017
26 september 2017
29 september 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning
een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl.

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.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•Het houden van een feestavond om vrijwilligers,
sponsors, leden en donateurs te bedanken in het
clubhuis aan de Westrand 11 in Zevenbergen op 25
november 2017 van 19:00 uur tot 23:30 uur (verzonden 3 oktober 2017)
•Het houden van een Zwarte Pietencircus op het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen
van 24 tot en met 27 november 2017 (verzonden 3
oktober 2017)
•Het houden van een avondwedstrijd met aansluitend
een vrijwilligersavond bij v.v. Klundert aan de Molenvliet 9 in Klundert op 14 oktober 2017 van 19:00 uur
tot 01:00 uur (verzonden 3 oktober 2017)
•Het houden van een avondwedstrijd met aansluitend
een afscheidsfeest van de voorzitter bij v.v. Klundert
aan de Molenvliet 9 in Klundert op 25 november 2017
van 19:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 3 oktober
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.

