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GEMEENTE MOERDIJK
13 DECEMBER 2017

Een prachtige ochtend in Zevenbergen

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis

Fijnaart

MOERDIJKSE CLIËNTENRAAD
ZOEKT NIEUWE LEDEN
Onze Moerdijkse cliëntenraad zoekt nieuwe leden! Zij
helpen mensen die van een minimum inkomen moeten
rondkomen. Denk hierbij aan mensen die in de bijstand
zitten, of die maar gedeeltelijk een WAO of WIA ontvangen, maar ook mensen die van een minimum loon of
alleen een AOW moeten rond zien te komen. Interesse?
Kijk dan op www. moerdijk.nl/Clientenraad-Moerdijk.

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

GEMEENTE
NODIG?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

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

Internet

INVENTARISATIE
BEGRAAFPLAATS KLUNDERT

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

De gemeente Moerdijk gaat in april 2018 de gedenkstenen op de muurtjes van de begraafplaats Klundert
verwijderen. Het gaat hier om gedenkstenen die hebben gestaan op graven die in het verleden zijn geruimd.
Omdat de begraafplaats in Klundert te kampen heeft
met ruimtegebrek is besloten om deze muurtjes te
verwijderen zodat in de toekomst nieuwe graven gerealiseerd kunnen worden.

@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

Ingezonden door Peter Verstraaten
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.

OEFENING HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN
MOERDIJK
Op het Haven- en industrieterrein Moerdijk staat veiligheid hoog in het vaandel.
Er vinden daarom regelmatig oefeningen plaats.

Op de overzichtsfoto’s bij de gedenkstenen kunt u zien
om welke gedenkstenen het gaat. U kunt de foto’s ook
bekijken op www.moerdijk.nl/Inventarisatie-begraafplaats-Klundert
Bent u een familielid van één van de personen die op
deze gedenkstenen staat? Neem dan contact op met de
gemeente Moerdijk. Wij willen namelijk van u weten of
u de gedenksteen in bezit wilt krijgen of dat deze door
ons vernietigd mag worden.
U heeft tot 1 april 2018 de gelegenheid om dit aan ons
te laten weten. De gedenkstenen die niet door familie
worden meegenomen of waar niemand op heeft gereageerd, worden door de gemeente Moerdijk vernietigd.

Ook op 13 december staat een oefening gepland. Het is mogelijk dat u dit merkt,
bijvoorbeeld door het zien van extra hulpdiensten, zoals politie en brandweer.

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.

BESTEMMINGSPLAN ‘KADEDIJK NAAST NUMMER 120’ EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 het bestemmingsplan “Kadedijk naast nummer 120” (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijknaastnr120-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit
betekent dat het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie is gelegd. Wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen en door de gemeente zelf (ambtshalve wijzigingen).
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 13 december 2017 tot en met 23 januari 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inza¬ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Inhoud

De wens om zelf te mogen bouwen leeft sterk binnen de gemeente Moerdijk. Het gemeentebestuur wil ruimte
bieden aan deze particuliere woningbouwinitiatieven. Hiervoor is een bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk opgesteld, maar de locatie Kadedijk naast nummer 120 is buiten de vaststelling hiervan
gehouden. Dit hield verband met het aantal woningen. Met dit bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’
is het aantal woningen teruggebracht van drie naar twee en is de bouwhoogte eveneens teruggebracht naar
acht meter.

Besluit hogere grenswaarde
Ten behoeve van de realisatie van het plan is door Burgemeester en wethouders besloten om het Verzoek Hogere
waarde en het Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege
wegverkeerlawaai voor de locatie overschreden.

Procedure
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 zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van
de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 januari 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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
Lammergors 51 in Zevenbergen
			
			
Steenweg 2 in Moerdijk
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten
t Hooft 1 in Klundert
Landpoortstraat 19 in Willemstad

Omschrijving project
bouwen van een nieuwe garage en het
verbouwen van de bestaande garage
tot woonhuis
realiseren van een laagspanningskabel
wijzigen eerder verleende omgevingsvergunning
plaatsen van hekwerk
plaatsen van een reclamebord

Datum ontvangst
30 november 2017

4 december 2017
1 december 2017
29 november 2017
28 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
Middenweg 53 in Moerdijk

Omschrijving project
wijzigen van de inrichting

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Datum ontvangst
30 november 2017

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 december 2017, op grond van artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo, de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen:
Een gelijkwaardige kruising in de stellen op de kruising
Doctor Ariënslaan en Zelstraat door de uitritconstructie
te verwijderen.

Naam en adres inrichting
Voogdeweg nabij nr 5 Zevenbergschen Hoek
			

Aanvragen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Intrekken omgevingsvergunning voor het realiseren van een elektrisch
oplaadstation onder kenmerk SBA 2015/1570.

Datum verzonden
5 december 2017

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 23 januari
2018 ter inzage in het gemeentehuis.

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.

WET MILIEUBEHEER AANVRAGEN 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
Glasweg 6 in Heijningen, Allseas Engineering B.V.

Aanvragen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Geluidswaarden

Datum verzonden
2 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.

RECTIFICATIE
In de Moerdijkse Bode van week 49 (6 december 2017) stond de volgende bekendmaking: Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Eerste Kruisweg 9
		 in Moerdijk
			

Omschrijving project
Revisievergunning voor onderzoek naar ontwikkeling hoog-waardige groenterassen voor de professionele voedingstuinbouw onder glas,
in tunnels en in de volle grond; middels onderzoek in laboratoria (R&D), veredeling van vollegrondsgroenten en basiszaadvermeerdering,
in kassen, tunnels en de volle grond.

Dit had moeten zijn:
Adres
Eerste Kruisweg 9
in Fijnaart
			

Omschrijving project
Revisievergunning voor onderzoek naar ontwikkeling hoog-waardige groenterassen voor de professionele voedingstuinbouw onder glas,
in tunnels en in de volle grond; middels onderzoek in laboratoria (R&D), veredeling van vollegrondsgroenten en basiszaadvermeerdering,
in kassen, tunnels en de volle grond.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 29 november 2017 tot en met 6 december 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Omschrijving project
Stoofstraat 3 in Zevenbergen
wijzigen van de gevel
Moye Keene 88 in Klundert
plaatsen van een kozijn
Lindonk 14 in Zevenbergen
realiseren van een dakkapel (van rechtswege)
Jan Steenstraat 22 in Fijnaart
gedeeltelijk wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en
			
uitbreiden van de woning
Galgenweg 26 in Zevenbergen
plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning
Buitendijk Oost 3 in Klundert
plaatsen van een elektriciteitshuis
Zevenbergseweg 11 in Klundert
kappen van 2 bomen
Markt 25 in Standdaarbuiten
kappen van 2 bomen
Voogdeweg nabij nr. 5
wijzigen van de overkapping ten behoeve van een elektrische laadstation
in Zevenbergschen Hoek		

Datum verzonden
1 december 2017
1 december 2017
30 november 2017
30 november 2017
30 november 2017
1 december 2017
30 november 2017
30 november 2017
5 december 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.

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:
Naam en adres inrichting
Noordlangeweg 17 in Willemstad

Omschrijving project
Plaatsen van een weegbrug en een uitrit

Datum ontvangst
12 september 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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 23 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.

VASTSTELLING VERORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering van 02 november 2017
de Verordening regelende het gebruik van de havens
en kaden van de gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor iedereen bij de receptie in het
gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer Hokke van de afdeling RBOR.

STANDPLAATSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een ¬vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde
tijd voor de verkoop van brood, koek en banket op
Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek, wekelijks op
zaterdag van 07:30 uur tot 12:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 25 november 2017 (verzonden 6
december 2017)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde
tijd voor de verkoop van vis en visproducten op het
plein voor het oude stadhuis aan de Stadhuisring
in Klundert, wekelijks op zaterdag van 09:00 uur tot
15:00 uur, met uitzondering van de dagen dat een
huwelijksvoltrekking plaatsvindt in het oude stadhuis. Deze vergunning is geldig vanaf 16 december
2017. (verzonden 6 december 2017)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde
tijd door een mobiel kantoor op de volgende locaties
en tijdstippen:
-	Wekelijks op maandag van 13:00 uur tot 14:30 uur op
de parkeerplaats op de Markt in Zevenbergen;
-	Wekelijks op woensdag van 11:00 uur tot 12:00 uur op
het pleintje tegenover de Fendertshof in Fijnaart;
-	Wekelijks op donderdag van 11:30 uur tot 13:00 uur
op de parkeerplaats nabij de Mauritshof in Klundert
-	Wekelijks op vrijdag van 10:45 uur tot 12:00 uur op de
parkeerplaats op de Markt in Zevenbergen
Deze vergunning is geldig vanaf 1 januari 2018 (verzonden 6 december 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege de Winter Vestingdagen zijn van 15 december
2017 09:00 uur tot en met 17 december 20:00 uur de
oneven zijde van de Voorstraat en de Landpoortstraat
vanaf huisnummer 7 tot de Voorstraat in z’n geheel
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Daarnaast is vanaf 15 december 2017 09:00 uur tot 16
december 17:00 uur de even zijde van de Voorstraat
gedeeltelijk afgezet. Na 17:00 is de gehele Voorstraat
afgesloten tot 17 december 20:00 uur.
Daarnaast geldt een parkeerverbod voor de gehele
Voorstraat in Willemstad vanaf donderdag 14 december
2017 08:00 uur tot maandag 18 december 2017 08:00
uur.

