DE RAAD AAN DE SLAG
In deze publicatie met name aandacht voor de raadsvergadering van 2 november a.s. Alle informatie
hierover 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: https://
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad

Installatie raadslid en burgerleden
De vergadering van 2 november begon feestelijk met
de installatie van de heer F.P. Fakkers als raadslid. De
heer Fakkers heeft de plaats ingenomen van de heer
Van Dorst die op 14 september is benoemd tot wethouder. Naast de installatie van de heer Fakkers zijn
twee nieuwe burgerleden geïnstalleerd. Mevrouw
Kitty Stoop voor BBM en mevrouw Ellen Willemse
voor Moerdijk Lokaal.

Begroting 2018
Op 2 november heeft de gemeenteraad de begroting
voor 2018 vastgesteld. Daarmee is vastgesteld waar
het college het komend jaar de middelen die tot haar
beschikking staat aan mag besteden. Tijdens de
behandeling hebben alle fracties kort de gelegenheid
gebruikt om op de voor hen belangrijkste punten in
te zoomen.
Door het aannemen van een motie over het onderhoud van het fietspad langs de Appelaarsedijk heeft
het college opdracht gekregen het onderhoud de
komende jaren te intensiveren.
Een motie voor extra steun voor mantelzorgers heeft
onvoldoende steun gekregen. In deze motie werd

verzocht proactief mantelzorgers te benaderen met
de vraag hoe zij ontlast zouden kunnen worden en
met thuiszorgorganisaties afspraken te maken om
mantelzorgers te ondersteunen. Afgesproken is dat
dit onderwerp in een aparte bijeenkomst met maatschappelijke organisaties zoals huisartsen verder zal
worden besproken.

Vastgestelde bestemmingsplannen
Tijdens de raadsvergadering van 2 november 2017
heeft de gemeenteraad een drietal bestemmingsplannen vastgesteld. Het gaat om de volgende plannen:
• Bestemmingsplan Molenstraat - Markt - Doelstraat;
• Bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen;
• Bestemmingsplan Kadedijk naast 120.

Bezorgdienst paspoorten
Discussiepunt bij het voorstel om reisdocumenten
zoals paspoorten bezorgd te krijgen was de tariefstelling. Omdat in het verleden is besloten zoveel
mogelijk diensten tegen een kostendekkend tarief
ter beschikking te stellen heeft de gemeenteraad in
meerderheid besloten ook voor deze dienst het maximale tarief in rekening te brengen.

Interpellaties
Een duur woord voor het tijdens een vergadering ter
verantwoording roepen van het college is een interpellatie. Het is een instrument dat bij grote uitzondering wordt ingezet. Op 2 november waren er echter
twee van dergelijke verzoeken ingediend.

Mevrouw Joosten maakt zich zorgen over de mensen
die nu nog permanent op campings wonen en daar per
1 januari 2018 moeten zijn vertrokken. De burgemeester benadrukte dat deze mensen al langere tijd weten
dat ze daar weg moeten. Bij schrijnende situaties zal
worden gezocht naar passende oplossingen. Daarvoor
worden indien nodig maatschappelijke organisaties
voor ingeschakeld. Een door mevrouw Joosten ingediende motie om een overbruggingsperiode in te
gelasten werd alleen door haar eigen fractie en OM
gesteund en haalde het dus niet.
Het tweede verzoek was afkomstig van de heer De
Pijper. Hij riep wethouder Kamp ter verantwoording vanwege het besluit van de provincie om bij
Klaverpolder en bij Zonzeel respectievelijk 10 en 6
windturbines te plaatsen en wat daar nog tegen te
doen is. Wethouder Kamp heeft uitgelegd hoe het
besluit van de provincie tot stand is gekomen. Daarbij
heeft de heer Kamp opgemerkt dat hij, samen met zijn
collega uit Drimmelen nog volop in gesprek is met de
gedeputeerde van de provincie. Verder kan er bij het
inpassingsplan nog zenswijzen worden ingediend. De
heer Kamp zei daarbij nog steeds samen op te trekken
met de bewonersgroepen van Langeweg, Moerdijk en
Zevenbergschen Hoek.

Komende commissievergaderingen
Op 14, 15 en 16 november worden commissievergaderingen gehouden. De agenda’s voor deze vergadering
zijn inmiddels terug te vinden op internet via de link
https://moerdijk.raadsinformatie.nl/
In de commissie fysieke infrastructuur komen een
vijftal onderwerpen aan de orde, waaronder het sane-

ringsonderzoek Bult van Pars, een onteigeningsprocedure van panden in verband met de realisering van
het Bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat
en voorstel het budget voor het onderhoud Bermen te
verhogen voor de realisatie van Bijenlinten.
De belangrijkste onderwerpen bij de commissie sociale infrastructuur zijn het startdocument schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek, de lokale educatieve
agenda 2018 - 2020, het advies over het afgeven
van een zendmachtiging aan de Stichting Streekomroep en het vaststellen van een regionale visie en
uitgangspunten voor WMO begeleiding, beschermd
wonen en maatschappelijke opvang.
Tenslotte zal in de commissie Bestuur en Middelen
onder andere advies worden geformuleerd over de
belastingverordeningen voor het jaar 2018.

Provinciaal plan voor
windturbines langs de A-16
Een onderwerp dat vele gemoederen bezig houdt
is het plan van de provincie om langs de A-16 een
windpark te realiseren waarmee 100 mW opgewekt
zal aan worden. De provincie organiseert de komende
periode een drietal kenniscafés. De eerste op 8
november gaat over het voorkeursalternatief. Op 28
november gaat het over de bezwaar- en beroepsprocedure. Op 7 december tenslotte is planschade het
onderwerp. De kenniscafés worden gehouden in hotel
Princeville in Breda.
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Een spectaculaire demonstratie van
Brandweer Zevenbergen

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

Internet
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

Reageer!

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

Ingezonden door 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.

Oplossingen en mogelijkheden openbaar vervoer
verzameld in Reiswijzer per woonplaats
Welke bussen vertrekken er vanuit mijn woonplaats? Welke bushaltes zijn er?
Wat is het telefoonnummer van de deeltaxi en hoe vraag ik een OV-chipkaart
aan? De gemeente Moerdijk heeft een Reiswijzer ontwikkeld die deze vragen
beantwoord. Hiermee hoopt de gemeente meer bekendheid te geven aan de
mobiliteitsoplossingen die er zijn.
Unieke Reiswijzer
Voor iedere woonplaats is een unieke Reiswijzer
gemaakt met voor de desbetreffende woonplaats
geldende mobiliteitsoplossingen, tijden en dienstregelingen. De wijzer wordt gefaseerd verspreid onder
inwoners van 65 jaar en ouder. Vanaf eind oktober
zal van start worden gegaan met Fijnaart, Standdaarbuiten en Klundert. De andere woonplaatsen
volgen in 2018.
Mocht u de Reiswijzer niet hebben ontvangen of
niet in de groep vallen die hem thuisgestuurd heeft
gekregen? Dan kan deze worden aangevraagd bij de
gemeente via 14 0168 of info@moerdijk.nl.
Ook is de Reiswijzer vanaf week 45 te vinden bij de
bibliotheken, het gemeentehuis en Huis van de Wijk

Het komt vaker voor dan je denkt: burenruzies.
Over geluidsoverlast, hangjongeren, of bijvoorbeeld
een overhangende tak. Meestal komen mensen er
samen wel uit…maar soms ook niet. In Moerdijk
kun je dan (gratis) een beroep doen op vrijwillige
buurtbemiddeling. Vijftien buurtbemiddelaars zetten zich al in, en met succes. Daarom zoeken we
versterking. Iets voor jou?

Je krijgt een gratis training om te
bemiddelen bij conflicten. Je leert buren
opnieuw met elkaar in gesprek te laten gaan.
Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Zo’n 80% van de problemen tussen buren worden via buurtbemiddeling opgelost.
Bemiddelen doen wij altijd in duo’s; je staat er dus
nooit niet alleen voor! Bovendien krijg je begeleiding van professionele coördinatoren, deelname
aan de jaarlijkse BBQ en een reiskostenvergoeding.

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

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Help jij mee aan een goede
sfeer in buurt?

Wat ga jij doen als
buurtbemiddelaar?

Postadres

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Kortom: lijkt het je een uitdaging om samen oplossingen te vinden, ben je een jaar lang voor ongeveer 5 uur per maand beschikbaar én zet je graag
jouw persoonlijke kennis en ervaring in om anderen
te helpen? Stuur dan je reactie met CV naar buurtbemiddeling@Moerdijk.nl. Binnen een week nemen
we persoonlijk contact met je op voor een korte
kennismaking. Graag tot horens!

Dorpstafel Langeweg:
dinsdag 14 november
De volgende dorpstafel op dinsdag 14 november
vanaf 20.00 uur in Ons Stedeke. De onderwerpen
of thema’s die aan de dorpstafel besproken worden, komen van de dorpstafeldeelnemers zelf. Alle
inwoners van Langeweg zijn altijd welkom aan de
dorpstafel.

Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek:
woensdag 15 november

van uw woonplaats. De digitale versie is te vinden op
www.moerdijk.nl/reiswijzer.

De volgende dorpstafel is op woensdag 15 november 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.

Opstapdagen
Naast de Reiswijzer worden ook ‘Opstapdagen’ georganiseerd in alle kernen. Hier kunnen belangstellenden extra informatie ontvangen over de reiswijzer,
een OV-Chipkaart aanvragen en een ritje maken in
het openbaar vervoer. De Opstapdagen zijn:
-	15 november in Fijnaart bij woonzorgcentrum
Fendertshof;
-	22 november in Standdaarbuiten bij dorpshuis
de Standaert;
-	29 november in Klundert bij wooncomplex de
Mauritshof.

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.

VASTSTELLING UITVOERINGSREGELING

VASTSTELLING NADERE REGELS
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van
10 oktober 2017 de Nadere regels Evenementensubsidie en de Nadere regels Moerdijk Marketing heeft
vastgesteld.
De Nadere regels Evenementensubsidie en de Nadere regels Moerdijk Marketing treden in werking op
26 oktober 2017 en werkt terug tot en met 1 oktober
2017 en liggen voor iedereen bij de receptie in het
gemeentehuis ter inzage. Ze zijn tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar en zijn vanaf het moment van

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.

inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.
nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor informatie over de Nadere regels Evenementensubsidie kunt u contact opnemen met mevrouw Van
Kempen of mevrouw Van Ardenne van de afdeling
Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.
Voor informatie over de Nadere regels Moerdijk
Marketing kunt u contact opnemen met mevrouw
Van den Berg van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van
31 oktober 2017 de Uitvoeringsregeling Jaarlijkse
Subsidie Muziekonderwijs Gemeente Moerdijk heeft
vastgesteld.
De Uitvoeringsregeling Jaarlijkse Subsidie Muziekonderwijs Gemeente Moerdijk treedt in werking op
1 januari 2018 en ligt voor iedereen bij de receptie
in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het
moment van inwerkingtreding te raadplegen op

www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u
contact opnemen met mevrouw Van Ardenne van de
afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Heijningen

Helwijk

Langeweg
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Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Meldingen Wet milieubeheer

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

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

Adres
Vlasweg 19 in Moerdijk
Transitoweg 1A-3 in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ADR klasse 9 in de bestaande loods F2.
Realiseren opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen ADR klasse 9 in de bestaande loods 2 (lees hal 2).

• Heestermans Logistiek, Tradeboulevard 2 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 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, team
Bestuursrecht.

Herstel mandaatgebrek
In de Moerdijkse Bode van week 38 (20 september 2017) stond de volgende bekendmaking:

Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Kwartiersedijk 42a Fijnaart

Omschrijving project
Wijziging stalsysteem van beweiden naar opstallen en wijziging aantal jongvee

Datum besluit
13 september 2017

Het bovengenoemde besluit waarbij een veranderingsvergunning (omgevingsvergunning milieu (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo)) m.b.t. de Kwartiersedijk 42a te Fijnaart is verleend, is onbevoegd genomen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Om die reden wordt het besluit van 13 september 2017 alsnog ingetrokken en vervangen
door het besluit van 26 oktober 2017.
De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking, doch inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het besluit van 13 september 2017.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 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.

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
Moye Keene 88 in Klundert
Westelijke Randweg 23 in Klundert
Rondeel 80 in Klundert
Neerhofstraat 1B in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een kozijn
Plaatsen van een trafo- en technische ruimte
Plaatsen van een schutting
Plaatsen van een Erfafscheiding

Datum ontvangst
30 oktober 2017
26 oktober 2017
24 oktober 2017
26 oktober 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Graanweg 28 in Moerdijk
Oostelijke Randweg 48 in Moerdijk

Omschrijving project
Uitbreiden van het terrein
Realiseren van een pyrolyse proeftuin

Datum ontvangst
18 oktober 2017
26 oktober 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Rectificatie beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Op 25 oktober 2017 heeft wel een publicatie plaatsgevonden in de Moerdijkse Bode, maar heeft geen publicatie in de Staatscourant plaatsgevonden, vandaar
onderstaande rectificatie.
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
vergunning verleend voor:
Adres: Molenstraat 34 in Standdaarbuiten
Omschrijving project: Het uitbreiden van bedrijfsmatige activiteiten
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende

stukken liggen vanaf 9 november 2017 tot en met
20 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 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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 25 oktober 2017 tot en met 1 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Olavstraat 19 in Zevenbergschen Hoek
Neerhofstraat 1A in Zevenbergen
Zeehavenweg 8 in Zevenbergen
De Blouwel 16 in Zevenbergen
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
In de Veste 7 t/m 12 in Willemstad
Dubbelmonde 37 in Zevenbergen

Omschrijving project
Uitbreiden van de woning
Plaatsen van een gaashekwerk
Bouwen van een nieuw bedrijfshal
Plaatsen van een carport
Plaatsen van een pompkelder
Realiseren van een berging in de binnentuin
Realiseren van een uitrit

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Datum verzonden
26 oktober 2017
1 november 2017
1 november 2017
30 oktober 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 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.

Mandaatverlening
Op 24 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het algemeen
mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit te wijzigen.
Deze wijziging houdt in dat waar gemandateerd
wordt aan 'manager' hiervoor in de plaats komt:
a.	Manager afdeling V&H: mandaat aan A.J.H.
Tijssen.
b. Manager afdeling RMO: mandaat aan E. Alderliesten.
c.		
Manager afdeling Gemeentewinkel: mandaat
aan A. Ringerwöle.
d.	Manager afdeling Bedrijfswoning: mandaat aan
A.P. Flier.
e. Manager afdeling RBOR: mandaat aan I.L.
Goedhart.
f.		Manager Concerncontrol: mandaat aan H. Verbeek.
Bij afwezigheid van de benoemde personen, zijn
de teamhoofden van de betrokken afdelingen hun
plaatsvervanger.
Mandaat betekent dat genoemde functionaris
namens het college en/of namens de burgemeester
de genoemde bevoegdheden uitoefenen.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een speelgoedmarkt in OBS Willem
de Zwijger aan de Mr. Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad op 17 november 2017 van 19:00 uur tot 21:00
uur (verzonden 2 november 2017)
• Het houden van een Boekendriedaagse in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19 in Zevenbergen
van 9 tot en met 11 november 2017 (verzonden 2
november 2017)
• Het houden van de intocht van Sinterklaas in:
		 - Willemstad op de Benedenkade op 25 november
2017 vanaf 14:00 uur
		 - Moerdijk rondom de haven op 25 november 2017
vanaf 13:00 uur
		 - Langeweg op het centrale plein op 25 november
2017 vanaf 13:00 uur
- Zevenbergschen Hoek op de Vlijt op 19 november
2017 vanaf 14:00 uur
		 - Fijnaart op de Voorstraat op 18 november 2017
vanaf 13:30 uur
		 - Klundert in het centrum op 25 november 2017
vanaf 13:00 uur
		 - (alle vergunningen voor de intochten zijn verzonden op 2 november 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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van kaarten en kaarsen voor Amnesty International
op 25 november 2017 van 10:00 uur tot 18:00 uur in
passage aan de Doorsteek in Klundert (verzonden 2
november 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B & W van de gemeente Moerdijk.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Drank- en horecavergunning commercieel
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• Le Traiteur Exclusief, Wethouder Trompersstraat 52
in Langeweg (verzonden 16 oktober 2017)
• Fort de Hel, Helsedijk 85 in Willemstad (verzonden
30 oktober 2017)

Bezwaar
Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van
dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het
college van B & W van de gemeente Moerdijk.

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Exploitatievergunning commercieel

Bezwaar

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• Le Traiteur Exclusief, Wethouder Trompersstraat 52
in Langeweg (verzonden 16 oktober 2017)
• Fort de Hel, Helsedijk 85 in Willemstad (verzonden
30 oktober 2017)

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van
de gemeente Moerdijk.

