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Markland College Zevenbergen in het teken
van verkeersveiligheid tijdens actiedag

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

Internet
www.moerdijk.nl
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

Ingezonden door Markland College
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.

Veilig 2018 in, doet u mee?

Week 52
Deze inzameldagen in de laatste week van 2017 schuiven hier en daar op. U kunt ze bekijken in de Afvalwijzer (via www.mijnafvalwijzer.nl of de AfvalWijzer-app).

Week 1
De inzameldagen voor 2018 zijn na de jaarwisseling beschikbaar in de digitale Afvalwijzer. Let op, in
verband met nieuwjaarsdag heeft dit voor week 1 de
volgende gevolgen:
• Het legen van de duobak in (een deel van) Zevenbergen dat normaal plaatsvindt op maandagen: deze
verschuift van maandag 1 januari naar zaterdag 6
januari 2018.

Oud & Nieuw is bedoeld als een vrolijk, veilig feest. Het Openbaar Ministerie (OM) pikt het geweld met de
jaarwisseling niet meer: “We zeggen
al jaren dat het afgelopen moet zijn
daarmee. Ga je toch de fout in dan
wordt daar zwaar aan getild”, aldus
het OM. Helpt u ook mee aan een
ontspannen en veilige jaarwisseling?

• In de kernen waar het nieuwe inzamelsysteem al is
ingevoerd geldt:
	In week 1 schuiven alle inzameldagen één dag op
voor zowel gft-afval, plastic & drankenkartons als
restafval (inzameling die in deze kernen normaal op
maandagen is, verschuift dus naar 2 januari).

Natuurlijk doen de politiemensen extra rondes tijdens de Nieuwjaarsnacht, maar ze kunnen niet
overal tegelijk zijn. Daarom: ziet u vandalisme of
agressiviteit: bel 112! Onthoud hoe de dader(s) er
uit zien en meld het meteen. Dat vergroot de pakkans.

• In week 2 is de inzameling weer normaal. Na de
jaarwisseling wordt de afvalwijzer voor 2018 weer
digitaal beschikbaar. Met uitzondering van de hierboven genoemde verschuivingen in week 1, kunt u
uitgaan van dezelfde inzameldagen als in 2017.

Snel voor de rechter: 5 januari 2018
Zo snel en streng mogelijk afstraffen van strafbaar
gedrag. Dat heeft het OM in petto. Dat betekent
meteen een strafvoorstel of direct op de vrijdag na
Oud en Nieuw voor de rechter.
Handen af van onze helpers
Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met
Oud en Nieuw hogere straffen dan anders. En zeker
bij geweld tegen de mensen die zich bij nacht en

Let op! Vanwege de feestdagen schuiven er in de
kerstvakantieperiode inzameldagen op. Vanwege het
nieuwe afvalinzamelsysteem gaat dit in sommige kernen wat anders dan anders.

GEMEENTE NODIG?
ontij, doordeweekse dagen of weekenden inzetten
voor onze veiligheid. Belediging of mishandeling van

bijvoorbeeld politie, brandweer of ambulancepersoneel worden dan ook extra zwaar aangepakt.

Appen kan ook!
06 - 127 768 57

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.

VASTSTELLING VERORDENING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 december 2017 de Financiële verordening
gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening 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 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 mevrouw H. Jansen-Goorden van de afdeling Concerncontrol.
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VASTSTELLING (WIJZIGING) BELEIDSREGELS

STANDPLAATSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 5 december 2017 de wijziging van de Beleidsregel Collectieve Zorgverzekering voor Minima heeft vastgesteld.
De wijziging op deze beleidsregel 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.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van oliebollen op de Voorstraat in Fijnaart op 31
december 2107 van 07:00 uur tot 13:00 uur (verzonden 20 december 2017)
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van oliebollen op de vlonders op de Bottekreek aan
de Voorstraat in Klundert op 30 december 2017
van 09:00 uur tot 14:00 uur (verzonden 20 december
2017)

Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met of mevr. Bestebreur-Hofman van de afdeling RMO advies.

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
Glasweg ong. in Heijningen
Graaf Bernadottestraat 3 in Heijningen
Achterstraat nabij 20 B in Willemstad in Willemstad
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Flint 2 in Zevenbergen
De Langeweg 60 in Langeweg
Distriboulevard 13 in Zevenbergen
Kadedijk 2 in Fijnaart
Blaaksedijk 14a in Fijnaart
mr. Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad

Omschrijving project
uitbreiden van het bestaande gebouw
realiseren van een uitrit
wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning
verlenging termijn tijdelijke container
bouwen van een woning met garage/berging
plaatsen van een schutting
realiseren van een kantoorruimte
plaatsen van reclame op de voor- en zijgevel
legaliseren van een zeecontainer
wijzigen van de gevel

Datum ontvangst
14 december 2017
13 december 2017
12 december 2017
19 december 2017
19 december 2017
18 december 2017
19 december 2017
14 december 2017
13 december 2017
14 december 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Wethouder Trompersstraat 52 in Langeweg

Omschrijving project
realiseren van een logiesfunctie

Datum ontvangst
19 december 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er geen maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd
aan:
Naam en adres inrichting
Tilborghs Granen B.V., Molenstraat 38 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Niet opleggen van maatwerkvoorschriften voor indirecte hinder

Datum verzonden
13 december 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 13 december 2017 tot en met 20 december 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Kerkring 13 in Willemstad
Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten
Klundertsedijk 4A in Klundert
Rondeel 80 in Klundert
Neerhofstraat 1 in Zevenbergen
Neerhofstraat 3 in Zevenbergen
Langeweg-Zuid ong. in Standdaarbuiten

Omschrijving project
slopen van de berging (van rechtswege verleend)
wijzigen van de constructie
bouwen van een bedrijfsruimte t.b.v. de stalling van landbouwwerktuigen
plaatsen van een schutting
realiseren van een erfafscheiding
plaatsen van een hekwerk
realiseren van een uitrit

Datum verzonden
13 december 2017
18 december 2017
15 december 2017
19 december 2017
20 december 2017
15 december 2017
15 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:
Adres
Driehoefijzersstraat 15 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het veranderen voormalig bedrijfsruimte in een oefenruimte voor de fanfare

Datum verzonden
8 november 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Allseas Engineering B.V., Glasweg 6 in Heijningen,
voor het starten van de inrichting
• Volkerak Sluizencomplex, Hellegatsweg 1A in Willemstad, voor het tijdelijk uitvoeren van werkzaamheden bij het sluizencomplex van Rijkswaterstaat.

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege de Snertloop zijn op 30 december 2017 tijdens de doorkomst van de lopers tussen 13:00 uur en
18:00 uur de volgende wegen in Standdaarbuiten tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:
Dr. Poelsstraat, Timberwolfstraat, Molendijk, Markweg
(parallelweg), Oudendijk, Sluissedijk, Langeweg Zuid,
Oude Kerkstraat, Hoogstraat, Markt.

EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een koorconcert in de Stad Klundert
aan de Molenstraat 33 in Klundert op 21 januari 2018
van 13:00 uur tot 16:30 uur (verzonden 14 december
2017)
• Het houden van carnaval in Fijnaart van 9 tot en met
10 februari 2018 met de volgende activiteiten:
-	de Grote optocht op 10 februari 2018 van 12:00 uur
tot 17:00 uur
-	de mini-optocht op 13 februari 2018 van 14:30 uur
tot 15:00 uur
-	de vlegelverbranding aan de Kadedijk 3 op 13 februari 2018 van 19:00 uur tot 23:00 uur
		 (verzonden 14 december 2017)
• Het houden van carnaval in Zevenbergen van 10 tot
en met 13 februari met de volgende activiteiten:
-	de Kinderoptocht op 10 februari 2018 tussen 11:00
uur en 18:00 uur
-	de Grote optocht op 13 februari 2018 tussen 11:00
uur en 18:00 uur
-	verbranden van het Knijn en carnavalsfeest op de
Markt op 13 februari 2018 van 18:00 uur tot 24:00
uur. (verzonden 20 december 2017)
• Het houden van carnaval in Standdaarbuiten van 9 tot
en met 13 februari met de volgende activiteiten:
- de Kinderoptocht op 9 februari 2018
-	de Grote optocht op 10 februari 2018 tussen vanaf
19:00 uur met aansluitend een feest in de feesttent
op het evenemententerrein aan de Antoniusstraat
tot 02:00 uur
-	de zwamverbranding op de Markt voor de kerk op 13
februari 2018 vanaf 19:00 uur
		 (verzonden 20 december 2017)
• Het houden van de nieuwjaarsreceptie Port of Moerdijk in een loods aan de Appelweg 9 in Moerdijk op
12 januari 2018 van 16:30 uur tot 18:30 uur (verzonden 20 december 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 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.

