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Gastvrijheid: huisvesting voor nestloze
vogeltjes in Willemstad

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

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

Internet
www.moerdijk.nl

Fijnaart

Inloopbijeenkomst
huishoudelijk afval in
Zevenbergen
Afgelopen twee weken
hebben de meeste
inwoners van Zevenbergen een brief gekregen
over de invoering van
het inzamelsysteem
voor huishoudelijk afval.
Hierin staan o.a. concrete voorstellen voor ondergrondse containerlocaties. Inwoners die naar aanleiding van deze brief
nog vragen hebben zijn van harte welkom tijdens de
tweede inloopbijeenkomst in Zevenbergen die hiervoor
speciaal georganiseerd is (de eerste vond afgelopen
maandag plaats). Een team van medewerkers van de
gemeente is van 16:00 tot 20:00 aanwezig en staat
u graag te woord. U kunt hier binnenlopen wanneer
u wilt.

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

ZEVENBERGEN

@Moerdijkse_Stem

Maandag 4 december 2017
Van 16:00 tot 20:00 uur
Gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15

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

Appartement- en
buitengebiedbewoners

Ingezonden door Dennis Neeleman
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.

Het kan zijn dat u geen brief heeft gekregen. Dat kan
zijn omdat uw huishouden al aangesloten zit op een
ondergrondse container of wordt gekeken naar een
oplossing op maat (bijvoorbeeld bij een appartementencomplex) of omdat uw adres onder buitengebied
valt of een gebied met weinig huizen. U wordt in een
latere fase per brief geïnformeerd. Bent u geïnteresseerd, dan bent u wel van harte welkom tijdens bovengenoemde inloopbijeenkomst.

Informatieavond geluidsschermen/raildempers spoor Zevenbergen
Op woensdagavond 6 december om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) is er een tweede informatieavond over de visie op geluidsschermen/raildempers langs het spoor in Zevenbergen. In september was er voor direct betrokkenen al
een eerste informatieavond over de plannen van ProRail. Op basis van de reacties tijdens deze avond hebben wij een concept visie gemaakt. Deze willen wij graag met alle betrokkenen / belangstellenden delen en bespreken.
Kijk voor meer informatie op moerdijk.nl/ informatie-spoor-zevenbergen.

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.

Drank- en horecavergunning commercieel

prijslijst havengelden 2018 e.v.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW (21% of 6%)

Moerdijk
				
Soort vaartuig
Per	Eenheid
Passagierschip
Strekkende m mtr
Vrachtschip
Laadvermogen ton
Werkschip
Strekkende m mtr
Pleziervaartuig
Vierkante m
mtr 2
X Gebied
Vierkante m
mtr 2
		
		
Water
kubieke m
mtr 3
Electriciteit
kilowatt uur
Minimumhavengeld tarief 		

Willemstad

Per Reis 		
1 dag
7 dagen
14 dagen
€ 0,81
€ 0,0386
€ 0,1212
€ 0,1873
€ 0,31
€ 0,33

Abonnement
Winter	Seizoen

Jaar

€ 43,23
€ 8,25
€ 24,05
€ 26,27
€ 4,13
€ 12,04
€ 13,14
* Tarieven voor jaar abonnementen afgesloten voor 1 januari 2000
€ 1,51						
€ 0,29						
€ 8,59						

Jaar*

€ 10,97

		
Per Reis			
Abonnement
Soort vaartuig
Per	Eenheid 1 dag
7 dagen
14 dagen
Winter	Seizoen
Jaar
Jaar*
Bunkerboot		
boot
€ 1.284,08
Passagierschip
Strekkende m mtr
€ 1,20
€ 55,99
€ 88,74
€ 134,44
Vrachtschip
Laadvermogen ton
€ 0,1102
Werkschip
Strekkende m mtr
€ 1,20
€ 134,44
Pleziervaartuig
Vierkante m
mtr 2
€ 0,45
€ 11,37
€ 33,10
€ 36,13
X Gebied
Vierkante m
mtr 2
€ 5,68
€ 16,54
€ 18,06
		
							
Afvalvergoeding
kubieke m
mtr 3
€ 47,42						
Electriciteit
kilowatt uur
€ 0,29						
Minimumhavengeld tarief 		
€ 8,59						
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag c.q. wijziging van een aanvraag voor een reservering van een ligplaats voor de catagorie passagierschepen bedraagt:
€ 30,22
Bij annuleringen van de reservering wordt geen restitutie verleend
Gebruik gemeentegrond voor het wegleggen van een optimist, bijbootje, zeilplank, etc.
€ 42,39					
Wasmunt
€ 3,87						
Droogmunt
€ 2,15

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• Koffie- lunch- en borrelbar Gedurfd, Zuidhaven 77 in
Zevenbergen (verzonden 15 november 2017)
• Fort Sabina – de Kletsmajoor, Fortweg 1 in Heijningen (verzonden 16 november 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.

Exploitatievergunning commercieel
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• J.J.H.H. van Dam voor Koffie- lunch- en borrelbar
Gedurfd, Zuidhaven 77 in Zevenbergen (verzonden
15 november 2017)
• M. Dekkers-Krassenburg voor Fort Sabina – de
Kletsmajoor, Fortweg 1 in Heijningen (verzonden 16
november 2017)

Bezwaar
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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Meldingen Wet milieubeheer

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten
zijn genomen:

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Greenbrothers V.O.F., Hazeldonkse Zandweg 97a in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf.

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:
	Naam en adres inrichting	Omschrijving project
Arkelhof 161 in Zevenbergen
Realiseren van een verhoogde nok
Langeweg-Zuid ong. in Standdaarbuiten
Aanleggen nieuwe ontsluiting d.m.v. duiker
Henry Dunanthof 2 t/m 19 in Zevenbergen
Realiseren van onderhoudswerkzaamheden
Kadedijk 56-60 in Fijnaart
Bouwen van aanbouwen en het realiseren van een terras
Fazantstraat 2 in Fijnaart
Realiseren van een berging en legaliseren van een schutting
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een pompput
Flint 6 in Zevenbergen
Bouwen van een woning

Datum verzonden
14 november 2017
20 november 2017
16 november 2017
15 november 2017
18 november 2017
16 november 2017
21 november 2017

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Datum verzonden
16 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	Omschrijving project
’t Gors 6 in Moerdijk
Het uitbreiden van de inrichting aan ’t Gors 6 met de ernaast gelegen locatie Appelweg 3 te Moerdijk. In de bestaande hal aan Appelweg 3
			
worden vaste kunstmeststoffen opgeslagen in bulk en op het buiten-terrein worden vaste kunstmeststoffen opgeslagen in verpakkingen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 november tot en met woensdag 10 januari 2018 ter 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. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Wet milieubeheer opleggen geen maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
	Naam en adres inrichting	Omschrijving project
Hazeldonkse Zandweg 97a te Zevenbergen,
Geen maatwerkvoorschrift voor opslaan van meer dan 25 liter, maar minder dan 50 liter
Greenbrothers V.O.F.
brandstoffen (benzine, verpakkingsgroep II) zonder PGS15 opslagvoorziening.

-	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
79-FS-LT, een parkeervak nabij de woning Zoetendaal
2 te Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats;
-	Tot het intrekken van het parkeerverbod op donderdag
van 11:00 uur tot 17:00 op de Molenstraat in Klundert;
-	Tot instelling van een parkeerverbod op donderdag
van 11:00 tot 17:00 uur op het parkeerterrein in de
Doorsteek in Klundert, op de parkeerstrook aan de
zijde van de woningen, zulks door plaatsing van het
Verkeersbord E4 met als onderbord "Donderdag 11:00
- 17:00".
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 9 januari 2018
ter inzage in het gemeentehuis.

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

	Naam en adres inrichting	Omschrijving project
Voorstraat 6A in Willemstad
Realiseren van een koffiehuis en Bed en Breakfast

Zevenbergschen Hoek

Datum verzonden
15 november 2017

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 9 januari 2018 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.

BESTEMMINGSPLAN
“MOLENSTRAAT-MARKT-DOELSTRAAT IN ZEVENBERGEN”
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 het
bestemmingsplan “Molenstraat-Markt-Doelstraat in
Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709. MarktMolenstraatZB-BP40) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de herontwikkeling van het
gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen
mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het ontwerpbestemmingplan, zoals dat
eerder ter inzage heeft gelegen. De exacte locatie van
de ingang van de parkeergarage is, vanwege een verbeterde interne routing, aangepast. Hiertoe is de ligging
van de aanduiding (os), zijnde de ontsluiting van deze
parkeergarage, op de Verbeelding gewijzigd.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 30
november 2017 tot en met 10 januari 2018 tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter
inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien
op de gemeentelijke website www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl.

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd bij de gemeente Moerdijk tijdens openingstijden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met en einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. 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, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebben-de kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden
aan de de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 november 2017 tot en met 22 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres	Omschrijving project
Neerhofstraat 1B in Zevenbergen
Plaatsen van een erfafscheiding
Priorindreef 48 in Willemstad
Plaatsen van een tuinhuis en realiseren van een oprit
Middenweg 10 in Moerdijk
Bouwen van een distributiecentrum met 2 kantoren (van rechtswege verleend)

Datum verzonden
16 november 2017
20 november 2017
20 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.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van
beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast
kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen
de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling
van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene
die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het
ingediende beroepschrift worden overlegd.

Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Evenementenvergunning

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

De burgemeester heeft een ¬vergunning verleend voor:
• Het houden van een Truckersdag voor gehandicapten
door de gemeente Moerdijk op 21 april 2018 van
08:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 15 november
2017)
• Het houden van een kerstmarkt op de Voorstraat en
de Kerkring (gedeeltelijk) in Fijnaart op 9 december
2017 van 16:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 16
november 2017)

Adres		Omschrijving project
Distriboulevard 27 Moerdijk		
Het bouwen van een bedrijfshal met voorzieningen (bouwdeel 2)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 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 burgemeester en wethouders, 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 140168.
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.

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.

Voornemen verzoek herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant
De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het bouwen van een bedrijfshal met voorzieningen (bouwdeel 2) voor het perceel Distriboulevard 27 in Moerdijk. Voor de ontwikkeling aan de Distriboulevard 27 in Moerdijk is een herbegrenzing vereist van de provinciale Verordening ruimte. In de ruimtelijke onderbouwing van het ontwerpbesluit is
het perceel waarop het verzoek tot herbegrenzing betrekking heeft als volgt aangeduid ‘gemengd landelijk gebied’.
De hiervoor genoemde toevoegingen komen te liggen binnen de begrenzing van het NNB, zoals opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Vandaar dat het college het
voornemen hebben om een verzoek tot herbegrenzing in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, conform artikel 5.5 en artikel 38.5 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant. Bij dit verzoek tot herbegrenzing horen een “Ruimtelijke onderbouwing Distriboulevard 27, Moerdijk” en een “landschappelijk inpassingplan”,
waarin is beschreven op welke wijze de compensatie van het NNB plaatsvindt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het voornemen om het verzoek tot herbegrenzing in te dienen bij de gemeente Moerdijk, ligt met ingang van
30 november 2017 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te
zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

