DE RAAD AAN DE SLAG
Afgelopen week heeft het presidium vergaderd en
is op 12 oktober een bijeenkomst geweest waar is
gesproken over de onderwerpen bescherm wonen en
het samenspel tussen de gemeenteraad en inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties.

werpen. Er zal o.a. worden gesproken over de
bezorging van reisdocumenten, een drietal
bestemmingsplannen en (als klap op de vuurpijl) de
begroting voor 2018.

Bezorging reisdocumenten
Op 17 oktober vergadert de Rekeningcommissie. Dit
is een commissie waarin specialisten uit de verschillende partijen overleggen over met name financiële
aangelegenheden.
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda: Op 26 oktober is er een bijeenkomst over het gemeentelijk armoedebeleid. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in de Moerdijkzaal en
begint om 19:30 uur. Deze bijeenkomst is openbaar
en dus ook u bent van harte welkom.

De discussie zal zich vooral toespitsen op de door
te berekenen kosten van deze dienst. Tijdens de
commissievergadering heeft een aantal fracties aangegeven grote problemen te hebben met het voorstel
om een beperkt deel van de kosten aan de gebruiker
in rekening te brengen. Een aantal fracties heeft er
moeite mee dat voor een groot aantal diensten kostendekkende tarieven in rekening gebracht worden,
terwijl er voor deze service geen kostendekkend tarief
zal worden doorberekend.

Vaststelling van bestemmingsplannen
Tenslotte aandacht voor de raadsvergadering van 2
november a.s. De agenda en de voorstellen kunt u
vinden op: https://moerdijk.raadsinformatie.nl.
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.

Raadsvergadering 2 november.
Op de agenda staat een aantal interessante onder-

Tijdens de commissievergadering kwam naar voren
dat twee fracties tegen het bestemmingsplan Molenstraat, Doelstraat, Markt zullen stemmen. Bij het
voorstel over de Noordelijke Randweg zal er aandacht
worden gevraagd voor het landbouwverkeer. Volgens
de huidige plannen zal het landbouwverkeer niet van
deze weg gebruik mogen maken. Tenslotte zal het
bestemmingplan naast Kadedijk 120, Fijnaart worden
besproken. In de commissie is het college verzocht te
zorgen voor een meer volledige reactie op de zienswijze van een van de belanghebbenden.

Vaststelling begroting 2018
In het verleden werd de begroting altijd afzonderlijk
behandeld. Fracties hielden hun algemene beschouwingen, waarop het college vervolgens uitgebreid kon
reageren. Dit jaar is het proces veranderd. De fracties
hebben in juli hun ideeën voor de begroting al kunnen
voorleggen. Daarover heeft de gemeenteraad toen al
besluiten genomen. Deze besluiten zijn verwerkt in de
begroting. Tijdens de behandeling van de begroting
draait het dit jaar dus om de vraag of de partijen
tevreden zijn over de wijze waarop de plannen zijn
verwerkt. Wat verder interessant kan zijn is de vraag
of er voorstellen worden gedaan hoe om te gaan met
het (structurele) begrotingsoverschot.

Informatiebijeenkomst armoedebeleid in Moerdijk
Op 26 oktober is een bijeenkomst waar gesproken
gaat worden over het gemeentelijke armoedebeleid.
Een vorig jaar gehouden onderzoek is aanleiding het
huidige beleid nog eens grondig onder de loep te
nemen. Wat kan de gemeente doen om armoede in
de samenleving te bestrijden. Welke maatregelen
kunnen daar bij helpen. Hoe voorkom je dat mensen
die dankzij de verschillende maatregelen weer in
een betere situatie komen, juist daardoor worden
benadeeld. Dit soort vragen en wellicht nog meer,
verlangen een passend antwoord, zodat voor 2018
nieuw beleid kan worden vastgesteld. Iedereen die

hier wat over wil en kan zeggen is welkom. De
bijeenkomst begint om 19:30 uur en wordt in de
Moerdijkzaal gehouden.

Welke streekomroep komt er in
Moerdijk
Op 25 oktober worden raadsleden van de gemeenten
Etten-Leur, Halderberge, Zundert en Moerdijk bijgepraat over ontwikkelingen rond de streekomroep. De
afgelopen jaren hebben verschillende lokale omroepen, waaronder RTVM, gesprekken gevoerd om te
komen tot bundeling van de krachten. Het doel is
een sterke streekomroep te krijgen die naast radio,
ook tv-uitzendingen gaat verzorgen. In de regio van
de vier gemeenten hebben twee organisaties 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. Beide omroepen
zullen zich aan de raadsleden presenteren, waarna
de vier raden een keuze zullen maken. Het streven is
er op gericht dat dit besluit voor het eind van 2017
wordt genomen.
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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

Kinderen op weg in het Patersbos met
oorwormpotjes uit het “50-dingendie-je-gedaan-moet-hebben-voor-jetwaalfde” boekje

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

Internet

Als buurtbewoner kent u uw wijk het beste. Waarschijnlijk loopt u
vaak rond in uw omgeving en omdat u zo vertrouwd
bent met uw buurt vallen afwijkende situaties snel
op. Denkt u bijvoorbeeld aan een onbekende in de
tuin van de buren, vreemde personen die aan auto's
rommelen of verdachte personen die rondhangen op
straat. Als u dat ziet en op dat moment 112 belt, dan
helpt u de politie enorm.

Criminelen hebben een hekel aan oplettende burgers!
Mogen uw buren op u rekenen?

www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Inloopbijeenkomst huishoudelijk afval in Klundert

@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

Bel 112 ook bij verdachte
situaties

Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan
geen seconde en bel direct 112. Geef de politie zoveel
mogelijk informatie. Noteer bijvoorbeeld het kenteken
van de verdachte auto en/of het signalement van de
verdachte persoon.

Postadres

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Ingezonden door: Petra Wevers/Paula de Jong
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.

Inwoners ontvangen informatie in de brievenbus

Zevenbergen krijgt deze week vraag over
huisvuilinzameling voorgelegd

Komende week ontvangen alle huishoudens in de kern van Zevenbergen een enquête in de brievenbus. De enquête
bevat slechts één vraag: welk systeem voor inzameling van restafval heeft uw voorkeur voor uw stad? We gaan in de
gemeente op een andere manier huishoudelijk afval inzamelen. Zevenbergen is nu aan de beurt. Maar voordat het zover
is maakt de kern van Zevenbergen eerst een belangrijke keuze. Hierover worden de inwoners huis aan huis geïnformeerd.
in de brievenbus met een brief en een folder. De brief beschrijft hoe u moet
Restafval weggooien
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.

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 Zevenbergen 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?
Woont u in Zevenbergen, dan ontvangt u komende week per huishouden een envelop

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. Huishoudens in het buitengebied of in gebieden met
weinig huizen (lintbebouwing) maken geen keuze voor restafvalinzameling, maar
ontvangen wel een brief met informatie. Sommige huishoudens die al aangesloten
zijn op een ondergrondse container hoeven ook geen keuze te maken.

Verdere keuzes
Pas nadat Zevenbergen 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 later 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. Meer informatie over het
veranderende inzamelsysteem vindt u onder www.moerdijk.nl/afval.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder en 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.

Afgelopen week hebben de
inwoners in de dorpskern
van Klundert een brief over
de invoering van het nieuwe
inzamelsysteem voor huishoudelijk afval gekregen.
Inwoners die naar
aanleiding van deze brief
nog vragen hebben zijn van harte welkom tijdens
een hiervoor speciaal georganiseerde inloopmiddag/
avond. Een team van medewerkers van de gemeente
is van 16:00 tot 20:00 uur aanwezig en staat u graag
te woord. U kunt hier binnenlopen wanneer u wilt.

KLUNDERT
Woensdag 25 oktober 2017
Van 16:00 tot 20:00 uur
Sportcentrum de Niervaert, Molenvliet 7
Het kan zijn dat u geen brief heeft gekregen. Dat
kan zijn omdat uw huishouden al aangesloten zit op
een ondergrondse container (bijvoorbeeld bij een
appartementencomplex) of omdat uw adres onder buitengebied valt of een gebied met weinig huizen. Bent
u geïnteresseerd, dan bent u wel van harte welkom
tijdens de inloopbijeenkomst.

Inloopmiddag- en avond
voorontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’
Voor de vesting van Willemstad is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp is
opgesteld omdat het huidige bestemmingsplan ouder
is dan tien jaar. Een actualisatie is noodzakelijk zodat
de planregeling gemoderniseerd en gedigitaliseerd
kan worden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van
de bestaande rechten en plichten.
Op dinsdag 24 oktober 2017 vindt een openbare
inloopmiddag en -avond plaats, waar u het voorontwerp kunt bekijken en waar u uw vragen hierover kunt
stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw
Irene aan de Grimhoek 15 te Willemstad. Belangstellenden zijn hier welkom van 16:00 tot 18:00 uur en
van 19:00 tot 21:00 uur. Het plan is ook digitaal te
raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Willemstad
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad Het brandveilig gebruiken van het bouwwerk

De beschikking is tekstueel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 19 oktober 2017 tot en met woensdag 29 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep
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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Rectificatie

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

In de Moerdijkse Bode van week 30 (26 juli 2017) is
de volgende ingekomen aanvraag abusievelijk niet
meegenomen. Bij deze alsnog.

Adres
Klaverpolderseweg 2 in Moerdijk

Omschrijving project
Het wijzigen van de bedrijfslocatie, aanleggen van een inrit en het gedeeltelijk dempen van een sloot

De beschikking is tekstueel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 19 oktober 2017 tot en met woensdag 29 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep
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.

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
Schansdijk 2E in Zevenbergen
Campagneweg 16 in Zevenbergen

Omschrijving project
Het bouwen van een bedrijfswoning
Het plaatsen van 8 tijdelijke units

Datum ontvangst
11 september 2017
23 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.

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
Markt 4 in Zevenbergen
Markt 25 in Standdaarbuiten
Molenstraat 6 in Standdaarbuiten
Middenweg 35A in Moerdijk
In de Veste 7 t/m 12 in Willemstad

Omschrijving project
Plaatsen van een gaashekwerk
Restaureren van de kerk
Kappen van 2 bomen
Vervangen van het bestaande zadeldak
Gewijzigd uitvoeren van het bouwen van een koel-vriesmagazijn
Realiseren van een berging in de binnentuin

Datum ontvangst
9 oktober 2017
9 oktober 2017
6 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
14 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
Patrijsweg 1 in Klundert

Omschrijving project
Veranderen tankenpark

Datum ontvangst
5 oktober 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 oktober 2017 tot en met 11 oktober 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Prins Mauritsstraat (begin straat)
en Folke Bernadottelaan 1 (naast) Willemstad
Pieter de Hooghstraat 1 in Fijnaart
Kastanjelaan 2A in Fijnaart
Kraaiendijk 19 in Heijningen
Kerkring 13 in Willemstad
			

Omschrijving project
Plaatsen van 2 ondergrondse afvalcontainers

Datum verzonden
6 oktober 2017

Plaatsen van een schutting
Bouwen van een woning
Legaliseren van een terras en dakkapel
Vervangen van de bestaande berging door een nieuwe berging op een
andere locatie in de achtertuin

6 oktober 2017
11 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017

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
Ambachtsherenweg 55 t/m 65 in Klundert
Omschrijving project
Het renoveren van 6 woningen
Datum ontvangst
13 juli 2017

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten
zijn genomen:
• Door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage 1
van het RVV 1990 met vermelding van een maximale
parkeerduur van 1 uur en plaatsing van blauwe strepen als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990 een
parkeerschijfzone in te stellen op 20 parkeervakken
op het parkeerterrein van Surplus aan de Doelstraat.
• Het instellen van een geslotenverklaring voor landbouwverkeer in de Prins Hendrikstraat te Zevenbergen door plaatsing van C08 borden.
De bovenstaande verkeersbesluiten liggen tot 28
november 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot 28
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.

Ontwerp beschikking Wabo
uitgebreide voorbereidingsprocedure Klundert
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
	Kweeklust ong.
Klundert
			

Omschrijving project
Het realiseren van zes
geschakelde woningen en
een garage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van
19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 ter inzage
in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze
stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

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.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Binnen de inzagetermijn 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. Als u een mondelinge zienswijze
wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact
opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften

Meldingen Wet milieubeheer

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

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

Naam en adres inrichting
Eerste Kruisweg 8a in Fijnaart
Multifunctioneel Beweging Centrum Lifestyle 13

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Tijdens de spinninglessen dienen ramen en deuren gesloten te zijn

Datum verzonden
4 oktober 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 B&W van de gemeente Moerdijk.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• J. van der Slikke, Noordlangeweg 9 in Willemstad,
voor het veranderen van het bedrijf
• RuGo Tech Pijpleidingen, Campagneweg 24 en 22F
in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf
• WKO Nederland B.V., Neerhofstraat 1b in Zevenbergen, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

