DE RAAD AAN DE SLAG
In deze publicatie met name aandacht voor de komende commissievergaderingen van 14, 15 en 16 november a.s. Alle informatie hierover kunt u vinden op:
https://moerdijk.raadsinformatie.nl.

Commissie Fysieke Infrastructuur
op 14 november 2017

Commissievergaderingen

In de commissie Fysieke Infrastructuur komt het saneringsonderzoek Bult van Pars aan de orde. Sanering
van de asbest- en olieverontreiniging is nodig om de
plannen verder te kunnen ontwikkelen. Ook staat het
voorstel bijenlinten op de agenda, voor bij-vriendelijk
beheer van de bermen waarmee een goed leefgebied
wordt gecreëerd voor de Nederlandse bij en ook de
totale ontwikkeling van flora en fauna gestimuleerd
wordt.

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

Commissie Sociale Infrastructuur
op 15 november 2017

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.

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 op de dag van de vergadering. U
kunt bellen 0168-373428, of een e-mail sturen naar
griffie@moerdijk.nl.

Op de agenda voor deze commissievergadering staat
het startdocument schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek. Ingezet wordt op een structurele en
toekomstbestendige oplossing voor het huisvestingsprobleem van de basisschool in Zevenbergschen
Hoek. Daarbij worden ook sociaal maatschappelijke
voorzieningen betrokken. Verder wordt de vaststelling
van de Lokaal Educatieve Agenda 2018-2020 bespro-

ken. Op verzoek van de raad zijn de kaders en doelen
verder aangescherpt.

Commissie Bestuur en Middelen
op 16 november 2017
Tenslotte komen in de commissie Bestuur en Middelen de volgende onderwerpen aan de orde: richtlijnen
kaderstukken Verbonden Partijen, de 2e bestuursrapportage 2017, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, de financiële
verordening en de belastingverordeningen voor het
jaar 2018.

Provinciaal plan voor windturbines
langs de A-16
Een onderwerp dat vele gemoederen bezighoudt
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 nog een tweetal kenniscafés: op 28 november over de bezwaar- en beroepsprocedure en op 7
december is planschade het onderwerp. De kennis-

cafés worden gehouden in hotel Princeville in Breda.

Raadsbijeenkomst openbaar vervoer
en openbare verlichting
Op donderdag 23 november wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Er staan twee onderwerpen op
de agenda: openbaar vervoer en openbare verlichting.
In het kader van duurzaamheid is het voornemen om
de openbare verlichting naar LED-verlichting om te
bouwen. Het gaat om een investering die uiteindelijk
ook lagere lasten moeten opleveren.
Moerdijk is een uitgestrekte gemeente met lange verbindingen tussen de diverse kernen en met de omliggende gemeenten. In de afgelopen periode is een
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor meer
maatwerk in het openbaar vervoer. Bij dit onderzoek
zijn de gebiedstafels betrokken.
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Moerdijkse vrijwilligers in het zonnetje
tijdens bedankavond

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

Fijnaart

Afmelding dorpstafel
Zevenbergschen Hoek
Op woensdag 15 november stond er een dorpstafel
ingepland. De dorpstafeldeelnemers hebben besloten deze bijeenkomst te laten vervallen, omdat er in
diezelfde week bijeenkomsten zijn over de windmolens en 380kV waar de leden ook bij aanwezig willen zijn. Er wordt nog een nieuwe datum ingepland,
die als gebruikelijk, ook weer op deze plek in de
Moerdijkse Bode bekend gemaakt zal worden.

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

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

Gemeente nodig?

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

Appen kan ook!
06 - 127 768 57
WEGAFSLUITINGEN
Ingezonden door ...
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.

Meld uw evenement aan bij
VVV Moerdijk!

Verplanten en
planten van bomen
in Zevenbergen

De website van VVV Moerdijk biedt veel informatie over
de bezienswaardigheden, hotels, restaurants en fiets- en
wandelroutes. Ook een evenementenagenda mag niet
ontbreken. Deze evenementenagenda zien we graag goed
gevuld en daar hebben we uw hulp bij nodig!

De gemeente Moerdijk gaat de
laatste 23 platanen uit het
centrum
van
Zevenbergen
verplanten. Er verhuizen 7 platanen
naar de Prins Hendrikstraat en 16
platanen naar de Kuringen. Verder
zullen er in de Van Steelandtstraat 4
nieuwe iepen en in de Kuringen 28
nieuwe platanen worden geplant.
Wanneer vinden de
werkzaamheden plaats
Op maandag 27 en dinsdag 28 november vindt het
verplanten van de platanen vanuit het centrum
naar de Prins Hendrikstraat en Kuringen plaats.
Op woensdag 29 en donderdag 30 november
worden de 4 nieuwe iepen aan de
Van Steelandstraat en de 28 nieuwe platanen aan
Kuringen geplant. De winkeliers en omwonenden
hebben inmiddels een bewonersbrief ontvangen.

Planten en zaaien
In het voorjaar van 2018 wordt aan de
Van Steelandtstraat en langs de nieuwe
parkeervakken aan de Prins Hendrikstraat nieuwe
heesterbeplanting aangebracht. De grasstroken
aan Kuringen zijn inmiddels ingezaaid. Wellicht
zijn er na het planten van de bomen nog enkele
herstelwerkzaamheden nodig.

Wegafzettingen
Tijdens de werkzaamheden worden er geen
straten afgesloten voor verkeer en bezoekers.
Winkels in het centrum blijven bereikbaar.
Waar de werkzaamheden in Noord- en Zuidhaven plaats vinden worden enkele parkeervakken
afgezet zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd
kunnen worden.

Vanwege de intocht van Sinterklaas worden in alle
kernen van de gemeente Moerdijk in de komende
weekenden diverse wegen tijdelijk afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers. Wij vragen om
uw begrip.

In de evenementenagenda kunt u, de toerist, inwoner of organisatie terecht voor
alle evenementen in de gemeente Moerdijk. Organiseert u zelf een evenement en
wilt u dit onder de aandacht brengen? Stuur dan een e-mail naar vvv@moerdijk.nl of
vul het aanmeldformulier op de website (www.vvvmoerdijk.nl) in en uw evenement
wordt gratis gepromoot op de website.

Training ‘Samen leven met dementie’
Veel mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat willen wij met zijn allen stimuleren.
Mantelzorgers zijn dan onontbeerlijk. Om goede zorg en steun te kunnen bieden is het belangrijk dat mensen goed
geïnformeerd zijn over het ziektebeeld en de omgang met mensen met dementie. Om bij te dragen aan goede zorg,
ondersteuning en aan een meer dementievriendelijke samenleving bieden wij u de training aan ‘Samen leven met
dementie’.
De training heeft als doel de kennis- en begripskloof tussen de gezonde buitenwereld en de wereld van de mens met dementie te overbruggen. Na het volgen
van de training bent u in staat om:
• Te verwoorden wat dementie is en wat er gebeurt in de hersenen bij dementie
• Enkele vormen van dementie te benoemen / de fasen van dementie te benoemen
en herkennen
• De gevolgen voor het dagelijks leven van de mens met dementie en diens
omgeving te benoemen
• Te benoemen hoe u uw communicatie aanpast en aansluit bij de mens met
dementie
• Uw eigen beleving te benoemen in de omgang met mensen met dementie

Wanneer:
U volgt een interactieve training die wordt gegeven een expert van de Martha
Flora Hippocampus.

Er worden drie trainingen gegeven:
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
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
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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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

VERKEERSBESLUIT(EN)

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 het volgende verkeersbesluit is
genomen:

Adres
Hoofdstraat 56a in Zevenbergschen Hoek
Stoofstraat 3 in Zevenbergen
Galgenweg 26 in Zevenbergen
Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen
Stavanger 17 in Klundert
De Langeweg 60 in Langeweg
Teunisbloem 12 in Zevenbergen

Omschrijving project
Realiseren van een inrit
Wijzigen van de gevel
Plaatsen van een dakkapel
Wijzigen van de constructie
Realiseren van een afrastering
Plaatsen van een overkapping boven de jacuzzi
Aanleggen van een uitrit
Plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst
4 november 2017
2 november 2017
2 november 2017
3 november 2017
2 november 2017
2 november 2017
1 november 2017
7 november 2017

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

Omschrijving project
Wijzigen van de inrichtingsgrens

Datum ontvangst
2 november 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 november 2017 tot en met 8 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Realiseren van een poort
Plaatsen van 4 nieuwe kozijnen in de zijgevel van de aanbouw van het pand De Fendertse Hoeve
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
Plaatsen van 8 tijdelijke units

Datum verzonden
2 november 2017
3 november 2017
2 november 2017
7 november 2017
3 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 B&W van de gemeente Moerdijk.

Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Vlasweg 19 te Moerdijk LKAB Minerals B.V.
Lozen afvalwater
Appelweg ongenummerd (sectie C1525) te Moerdijk Geluidsgrenswaarden
Exeter (melder Habeon architecten).		

Datum verzonden
2 november 2017
2 november 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
Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 26 december
2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 26
december 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.

Meldingen Wet milieubeheer

Verleende omgevingsvergunningen

Adres
Valkenbergse Amer 2 in Willemstad
Kadedijk 3 in Fijnaart
Annendal 10 in Zevenbergen
Plaza 10 in Moerdijk
Campagneweg 16 in Zevenbergen

• Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
9-XHH-96, een parkeervak nabij de woning Zuiddijk
48 te Langeweg, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats;

Omschrijving project
Het bouwen van 10 woningen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 november 2017 tot en met 27 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W. 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.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een kerstmarkt op de Havendijk,
het Wilhelminaplein en de Steenweg in Moerdijk
op 9 december 2017 van 13:00 uur tot 21:00 uur
(verzonden 8 november 2017)
• Het houden van een kerstmarkt in de centrale hal
van “de Zeven Schakels” aan de Kasteelweg 1 in
Zevenbergen op 15 december 2017 van 16:00 uur tot
21:00 uur en op 16 december 2017 van 10:00 uur tot
16:00 uur (verzonden 8 november 2017)
• Het houden van een wintermarkt in en rondom het
Thomashuis aan de Markt 32 in Standdaarbuiten
op 9 december 2017 van 11:00 uur tot 16:00 uur
(verzonden 8 november 2017)
• Het houden van een kerstmarkt in de Vijverhof aan
de Kerkring 1 in Fijnaart op 9 december 2017 van
10:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 8 november 2017)
• Het houden van een Sinterklaasuittocht in Fijnaart
op 6 december 2017 van 18:30 uur tot 20:30 uur
(verzonden 8 november 2017)
• Het plaatsen van diverse attributen op de Markt
in Zevenbergen ter verhoging van de kerstbeleving
op 24 december 2107 van 11:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 8 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
crêpes en verse jus d’orange op de Lantaarndijk in
Willemstad, wekelijks op zaterdag en zondag van
11:00 uur tot 19:00 uur. Deze standplaatsvergunning
gaat in op 1 januari 2018 en is geldig voor onbepaalde tijd. (verzonden 8 november 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

