DE RAAD AAN DE SLAG
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.

deeld. 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.

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

Begroting 2018

Wilt u weten welke activiteiten er voor de gemeenteraad op de planning staan? U kunt dit vinden op de
activiteitenkalender van de gemeenteraad: https://
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad

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 bena-

Op 2 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2018. In de begroting van de
gemeente Moerdijk is vastgelegd waar de gemeente
in 2018 zo’n € 90 mln. aan gaat uitgeven.
Verreweg het grootste deel van de middelen, ongeveer € 40 mln. wordt uitgegeven aan activiteiten die
zijn gerelateerd aan een duurzame samenleving. Hieronder vallen zaken zoals onderwijs, jeugdzorg, uitvoering Wet Maatschappelijke ondersteuning, armoedebeleid. Maar ook lokale gezondheidszorg, sport,
kinder- en peuteropvang, beheer van accommodaties,
verkeersaangelegenheden en openbaar vervoer.
Aan de fysieke leefomgeving wordt ongeveer € 18
mln besteed. Dat geld gaat zitten in de wegen, het
groen, het waterbeheer, waaronder het rioolbeheer,
natuurbeheer en milieubeleid, waaronder de afvalinzameling.

Voor economische aangelegenheden, waaronder
werkgelegenheid trekt de gemeente in 2018 bijna
€ 13 mln uit. Een bedrag van plm. € 3 mln wordt
besteed aan de Werkvoorziening. Verder besteed de
gemeente ongeveer € 8 mln aan verschillende bouwplannen in de diverse kernen. Tenslotte wordt € 1 mln
uitgetrokken voor toerisme, waarvan een belangrijk
deel aan de jachthavens in Willemstad en Moerdijk
wordt uitgegeven
Een bedrag van € 4 mln. wordt uitgetrokken voor
veiligheid in de gemeente. Bijna € 3 mln. hiervan
wordt uitgetrokken voor de brandweer. Verder zijn er
middelen vastgelegd voor bestrijding van overlast en
aandacht voor sociale veiligheid.
Tenslotte bedragen de kosten van de organisatie en
het gemeentebestuur een kleine € 15 mln.
Tegenover deze uitgaven staan inkomsten met een
ongeveer gelijke omvang. Ongeveer de helft van deze
inkomsten is afkomstig van het rijk via de Algemene
Uitkering. Ongeveer een kwart van de inkomsten
bestaat uit lokale heffingen, zoals de OZB, de Rioolrechten en de Afvalstoffenheffing. Om te zien hoe de
gemeente ‘scoort’ qua lastendruk wordt ieder jaar

een overzicht opgesteld. In 2017 bleek dat slechts
70 gemeenten in ons land goedkoper waren dan
Moerdijk. In de regio West Brabant stond Moerdijk
op de 5e plaats.
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 hebben de
fracties hun suggesties voor de begroting ingebracht.
Een deel daarvan is door een meerderheid van de
gemeenteraad overgenomen. Deze suggesties zijn
door het college in de begroting verwerkt. Daarnaast
heeft het college in de begroting rekening gehouden
met een aantal actuele ontwikkelingen. De begroting
geeft voor de komende jaren een positief resultaat
te zien.

Komende vergaderingen
Na de raadsvergadering van 2 november is een
weekje rust ingepland. De week daarna worden op
14, 15 en 16 november weer commissievergaderingen gehouden. De agenda’s voor deze vergadering
worden op 26 oktober door de commissievoorzitters
vastgesteld.
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Bezoekadres gemeentehuis

Fijnaart

Nieuws uit… uw eigen dorp
of stad
Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmelding van uw dorp of stad. U krijgt dan automatisch
een mail als er nieuws over uw dorp of stad verschijnt
op de website van de gemeente. Zo blijft u altijd op
de hoogte.

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Hoe werkt het?

Openingstijden gemeentehuis

Als er een nieuwsbericht op de website geplaats
wordt, krijgt u hiervan dezelfde dag een melding per
mail. Deze melding wordt dagelijks rond 18.00 uur
verstuurd en u krijgt alleen een mail als er ook daadwerkelijk een nieuwsbericht geplaatst is.

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

Aanmelden

Postadres

U kunt zich aanmelden op www.moerdijk.nl/nieuwsbrief.

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

Internet

Gebiedsgericht werken

www.moerdijk.nl

De ‘Nieuws uit…’ mailing is een onderdeel van het
gebiedsgericht werken van de gemeente Moerdijk
waaronder ook de gebiedsplannen vallen.

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

SLIM-event
14 november
In de dynamische tijd waarin
we nu leven en ondernemen is
het belangrijk dat u zichtbaar
bent in uw markt. Zichtbaarheid leidt tot vindbaarheid en
vergroot de kans op succes.
Maar, hoe maakt u uw bedrijf
nu zichtbaar in een constant
veranderende wereld? Laat u
inspireren door onze mystery
guest en verschillende inspiratiesessies tijdens het SLIMevent op 14 november.
Programma
19.00 – 19.30: Inloop
19.30 – 19.40: Opening door wethouder
Thomas Zwiers
19.40 – 20.30: Lezing ‘Mystery Guest’
20.45 – 21.15: Inspiratiesessies ronde 1
21.20 – 21.50: Inspiratiesessies ronde 2
21.50 – 22.00: Gezamenlijke afsluiting in
de hal
22.00 – 23.00: Gelegenheid tot netwerken
Aanmelden kan op www.moerdijk.nl/
SLIM-event. Hier kunt u ook alvast een
keuze maken voor de inspiratiesessies die
u wilt volgen. Doe dit snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

Gebiedstafel Buitengebied:
30 oktober

Ingezonden door: Segert van Wensen

De volgende gebiedstafel is op maandag 30 oktober vanaf 19.30 uur in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis. Op de agenda staat o.a. het glasvezelnetwerk, windmolens langs de A16, 380kV
traject en bestemmingsplan. Alle inwoners van ons
Moerdijkse buitengebied zijn hierbij welkom.

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.

Gratis training
‘Samen leven met
dementie’
Zorgt u voor iemand met dementie?
Als mantelzorger is het dan belangrijk
dat u goed geïnformeerd bent over het
ziektebeeld en over hoe u het beste
met dementie kunt omgaan. Daarom is
er de gratis training ‘Samen leven met
dementie’.
Wat leert u tijdens deze training o.a.?
-	te verwoorden wat dementie is en wat er gebeurt in
de hersenen;
-	enkele vormen en fasen van dementie te benoemen
en te herkennen;
-	de gevolgen voor het dagelijks leven van iemand met
dementie en diens omgeving te benoemen;
- hoe te communiceren met iemand met dementie.

Wanneer
U volgt een interactieve training die wordt gegeven
door een expert van de Martha Flora Hippocampus. Er
zijn drie trainingen:
29 november 2017 van 11.30 uur tot 15.30 uur in de
Fendertshof in Fijnaart
30 november 2017 van 18.30 uur tot 22.00 uur in
Serena in Zevenbergen
1 december 2017 van 11.30 uur tot 15.30 uur in MFC
de Ankerkuil in Moerdijk.

Aanmelden

Gemeente
nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

U kunt zich aanmelden voor deze training door een mail
sturen naar: Informelezorg.moerdijk@surpluswelzijn.
nl. Wilt u in deze mail aangeven uw naam, adres,
email-adres en de datum waarop u deel wilt nemen.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via Surplus
0168-323350
Kijk voor meer informatie op www.marthaflora.nl
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Zevenbergen: enquête inzameling
restafval volgt in week 44

Pop-up Store Veilig leven en Veilig
wonen

Vanaf eind volgende week, maar uiterlijk 31 oktober, ontvangen alle huishoudens in de
kern van Zevenbergen de enquête voor restafval in de brievenbus. In Zevenbergen verandert het huisvuilinzamelsysteem, net als in de rest van de gemeente. Dat staat al vast. Maar
binnen deze verandering maken de Zevenbergenaren zelf de belangrijke keuze: op welke
manier gaat u straks restafval weggooien? Het systeem
met de meeste stemmen wordt de keuze van de kern. De
enquête wordt uitgevoerd en verwerkt door onafhankelijk
onderzoeksbureau I&O Research.

Om bewuster te worden van het altijd aanwezige brandgevaar in en
om huis, opent de gemeente samen met de brandweer (Veiligheidsregio) vanaf 26 oktober tot en met 4 november een pop-up store in
Zevenbergen (Zuidhaven 173a). U kunt hier iedere donderdag tot en
met zaterdag terecht voor informatie over brandpreventie, inbraakpreventie en buurtpreventie. Komt u langs?

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

In de pop-up store beleeft u met behulp van decorstukken, foto’s en virtual reality-brillen de
impact die een brand heeft op een (gezins-)leven. Medewerkers van de brandweer en gemeente
zijn aanwezig om u te adviseren over onveilige situaties in en om uw huis. Daarnaast kunt u met
de wijkagent, boa en het bedrijf Inbraakproof in gesprek gaan over bijvoorbeeld inbraakpreventie.
Uiteraard met een lekker kopje koffie.
De pop-up store is op de genoemde dagen geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op de vrijdagen
en zaterdagen geeft de brandweer van post Zevenbergen daarnaast verschillende demonstraties.
Iedereen is van harte welkom om even binnen te komen lopen.

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.

Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verkeersbesluit(en)

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:

Adres
Molenstraat 34 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Het uitbreiden van bedrijfsmatige activiteiten

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 tot en met woensdag 6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

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.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 5 december
2017 ter inzage in het gemeentehuis.

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
Annendal 10 in Zevenbergen
Zuidhaven 93 in Zevenbergen
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen
Zevenbergseweg 11 in Klundert
Kerkring 13 in Klundert

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Plaatsen van stoeppalen voor de woning
Plaatsen van een dakkapel en een bordes
Kappen van 2 bomen
Slopen van een berging

Datum ontvangst
16 oktober 2017
14 oktober 2017
12 oktober 2017
11 oktober 2017
26 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
Arbeidsweg 21 in Heijningen
De Langeweg 11 en 11A in Zevenbergen

Omschrijving project
Revisievergunning
Plaatsen van 5 trekkershutten bij de woning

Datum ontvangst
10 oktober 2017
14 oktober 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 11 oktober 2017 tot en met 18 oktober 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Plaatsen van een luifel aan de achtergevel van de aanbouw aan het pand

Datum verzonden
18 oktober 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.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 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
Vlaardingerbroek, J.I.

Geboortedatum
05-01-1988

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 5
december 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de
redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem
Meldingen Wet milieubeheer

Verleende omgevingsvergunningen

Adres
Landpoortstraat 37 in Willemstad

- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het
RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken
11-NH-FN, een parkeervak nabij de woning Bourgondiëstraat 10 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor
het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Adres
Suikerhoek 26, 4758 BG Standdaarbuiten

Datum beslissing
16-10-2017

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.

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• P&G B.V., Steenpad 21J, Willemstad, voor het starten van het bedrijf.

Melding Besluit mobiel breken bouwen sloopafval
• Joop Rodenburg Sloopwerken en puinrecycling B.V.
voor het plaatsen en in werking hebben van een
mobiele puinbreker op de locatie Oude Heijningseweg 3 in Heijningen in de periode tussen week 42
2017 en week 2 2018.
• Joop Rodenburg Sloopwerken en puinrecycling B.V.
voor het plaatsen en in werking hebben van een
mobiele puinbreker op de locatie Bloemendaalse
Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek in de periode tussen week 42 2017 en week 2 2018.

