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Feestelijke (ridderlijke) opening
van de Kasteeltuin in Zevenbergen

Bezoekadres gemeentehuis

Raadsbijeenkomst
Op donderdag 8 juni 2017 wordt een raadsbijeenkomst gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze bijeenkomst komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
- Organisatieontwikkeling
(19.00 - 19.45 uur)
-	Omgevingswet en de rol van de
gemeenteraad (vanaf 20.00 uur)

Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
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

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is openbaar.

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

Internet
www.moerdijk.nl

WEGAFSLUITINGEN

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 Christine Maas
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.

Vanwege de Ronde van Moerdijk zijn op 4 juni
2017 in Moerdijk diverse wegen afgesloten voor
alle verkeer, behalve voetgangers.

Wilt u het gratis, speciale magazine ‘De heraut van Zevenbergen’, waarin de achtergronden en de geschiedenis van de Kasteeltuin worden beschreven, graag lezen. Dan kunt u deze ophalen in het informatiecentrum
in Zevenbergen. Het informatiecentrum is elke donderdag open van 9:00 tot 16:00 uur en is gevestigd in het
voormalig restaurant De Vrijbuiter.

Herinrichting Witte
Weideweg Noordhoek

Voordracht koninklijke
onderscheidingen 2018
Kent u iemand die een lintje verdient?

De voorbereidingen voor de ‘Lintjesregen’ van april 2018 zijn alweer
in volle gang. Wilt u een inwoner
van Moerdijk voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding? Doe dit
dan vóór 15 juli 2017.
Traditiegetrouw worden aan de vooravond van
Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Hoewel deze
Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt,
zijn de voorbereidingen voor 2018 alweer gestart.
De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en
andere maatschappelijke organisaties dan ook uit
om inwoners van de gemeente Moerdijk voor te
dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Wie kunt u voorstellen?
Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje
verdient, of uw vader, of een vrijwilliger bij uw
sportclub? Wie u ook wilt voordragen, om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding
moet de persoon aan een aantal eisen voldoen. Een
belangrijk criterium is dat de kandidaat zich voor een
langere tijd op een bijzondere wijze en belangeloos
heeft ingezet voor de samenleving.

Procedure
Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke

Vanwege verschillende activiteiten in tijdens het
Pinksterweekend is de Voorstraat in Willemstad
vanaf 3 juni 2017 16:00 uur tot 5 juni 2017 16:00
uur aan beide zijden afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers. Er geldt voor deze periode
op deze locatie tevens een parkeerverbod.

onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester
brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning
over alle ingediende decoratievoorstellen. Ook de
Commissaris van de Koning geeft zijn oordeel over
het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling
plaats door een onafhankelijk college, het Kapittel
voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt
bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen. Er wordt
dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

Indienen van een voordracht
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
is te vinden op www.moerdijk.nl/onderscheidingen
en op www.lintjes.nl. Op deze laatste website is ook
het voordrachtformulier te downloaden. Voor meer
informatie over de voordracht kunt u telefonisch
contact opnemen met mevrouw J. Folmer, telefoonnummer: 14 0168. Het voordrachtformulier kunt u ook
bij haar opvragen. Dit formulier dient uiterlijk 15 juli
2017 (maar liefst eerder) t.a.v. burgemeester Klijs,
postbus 4, 4760 AA Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat de voordrachtprocedure tijdig kan
worden opgestart.
Voor de goede orde: de Lintjesregen 2018 is op donderdag 26 april; de laatste werkdag voor de viering
van de Koningsdag.

Op 12 juni presentatie
gebiedsplan Zevenbergen
Het gebiedsplan voor Zevenbergen is gereed.
Bent u nieuwsgierig naar dit gebiedsplan?
Maandag 12 juni wordt het resultaat gepresenteerd. Tijdens de eerdere bewonersbijeenkomsten is hard gewerkt aan een goede
toekomst voor Zevenbergen. Het resultaat van
deze sessies is het gebiedsplan Zevenbergen.
Doel van het gebiedsplan is het behoud van de
leefbaarheid in Zevenbergen nu en in de toekomst.
Daarnaast wil de gemeente komen tot een nieuwe
structurele vorm van samenwerking met deelnemende partijen, waaronder de inwoners. Tijdens
de stadsavonden is door bewoners aangegeven
waarop zij trots zijn, waar de uitdagingen voor
Zevenbergen liggen en welke acties volgens hen
wenselijk zijn. De thema’s zijn: Wonen (o.a. Uitwerking Woonbehoefteonderzoek en Speelgelegenheid), Jongeren en jonge gezinnen (o.a. Jongerenhonk), Zorg, Welzijn en Gemeenschapszin (o.a.
Vrijwilligersnetwerk) en Verkeer en Bereikbaarheid
(o.a. Rondwegenstructuur en verkeersveiligheid).

Presentatie gebiedsplan
Deze stadsavonden hebben uiteindelijk geleid tot
het gebiedsplan van Zevenbergen, met hierin een
stadsagenda met acties voor alle deelnemende partijen. Op maandagavond 12 juni 2017 wordt tijdens
een bijzondere stadsavond het gebiedsplan gepresenteerd in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis.
Deze stadsavond begint om 19.30 en alle inwoners
van Zevenbergen zijn van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Meer informatie over het gebiedsplan is te vinden
op www.gebiedsplannen.nl/zevenbergen.

Dorpstafel Langeweg: woensdag 7 juni
De volgende stadstafel op maandag 10 april vanaf 19.30 uur in Ons Stedeke. Op de agenda staat de
stand van zaken over het 380 kV traject en het windpark A16, nieuwbouw woningen en de verkeerssituatie bij de kruising provinciale weg. Alle inwoners van Langeweg zijn altijd welkom aan de dorpstafel.

Vanaf 6 juni worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Witte Weideweg in Noordhoek. De
riolering wordt vervangen en de straat wordt
opnieuw ingericht. De uitvoering is in handen van
aannemer B.V. Schapers & Zn. uit Raamsdonksveer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
medio oktober afgerond. De tekeningen van de
nieuwe situatie zijn te zien op www.moerdijk.nl/
witteweideweg.

Oproep voor Open
Monumentendag
De gemeente Moerdijk roept
eigenaren van Rijks- of gemeentelijke
monumenten op om zich uiterlijk
1 juni aanstaande aan te melden voor
deelname aan de Open Monumentendag. De gemeente neemt hier dit jaar
ook weer actief aan deel. De Open
Monumentendagen vallen op 9 en
10 september 2017. Het thema is dit
jaar Boeren, Burgers en Buitenlui. De
Open Monumentendagen vallen deels
samen met de data waarop Stichting
Cultuur Moerdijk (SCM) jaarlijks de
Kunst & Cultuur Route organiseert.
Wij zoeken met name monumenten die opvallen vanwege hun architectuur of kunstzinnige details. Verder
kunt u ook woningen of gebouwen aanmelden waaruit
handwerk en vakmanschap spreekt, bijvoorbeeld met
ambachtelijk stuc- en metselwerk, fraaie gevelstenen,
wandbeschilderingen, tegeltableaus, houtwerk of glasin-lood. Ook panden die alleen van de buitenkant te
bezichtigen zijn, kunt u aanmelden.

Aanmelden
U bent monumenteneigenaar of beheerder en wilt
(weer) deelnemen aan de Open Monumentendag?
Meldt u dan uiterlijk 15 juni aan via de website
www.openmonumentendag.nl. Heeft u nog vragen of
ideeën? Neem dan contact op met de organisatie via
defie.dierks@moerdijk.nl.
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´Gezinsmaatjes´ Moerdijk zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers van ‘Gezinsmaatjes´
richten zich op deze behoefte

Aan opvoeding van kinderen worden
hoge eisen gesteld. Ouders worden in
de huidige samenleving geconfronteerd
met steeds groeiende verwachtingen
en wensen ten aanzien van hun kinderen. Wanneer de opvoeding in de knel
komt, is voor ouders de drempel naar
de hulpverlening vaak te hoog. Echter
er is wel sterk behoefte aan extra aandacht en persoonlijke ondersteuning.

Het project ‘Gezinsmaatjes’ is bedoeld voor gezinnen in de gemeente Moerdijk, waarvan het jongste
kind niet ouder is dan 18 jaar. Gezinnen worden
ondersteund bij de (praktische) zaken die horen
bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen.
De gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers met
levenservaringen, die ongeveer vijf uur per week
beschikbaar zijn voor het project. Het gaat bijvoor-

beeld om het bieden van een luisterend oor voor de
ouders, het leren spelen met de kinderen, het zoeken
naar activiteiten in de buurt of het vergroten van het
netwerk. Maar ook voor kleine klusjes als het gaat
om ouders te ondersteunen bij het op orde krijgen
van de huishouding, administratie, taalontwikkeling
van kinderen en de hygiëne.

Belangstelling?

tact op met Nannie Ligtenberg per mail
atticcoach@gmail.com of telefoonnummer 06 817
111 94. Heeft u belangstelling om gezinsmaatje
te worden? Geef dan in een korte motivatie aan
waarom u zich geschikt vindt als maatje. Aspirant
vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna zij deelnemen aan een
training van tien bijeenkomsten. De training wordt
gegeven in de periode tot de zomervakantie.

Voor meer informatie of aanmelden neem con-

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.

Meldingen Wet milieubeheer

Herziene
Ontwerpbeschikking Wabo,
uitgebreide procedure

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

Activiteitenbesluit milieubeheer
• A
 kkerbouwbedrijf Van Aart, Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
• Brouwerij Halve Tamme, Koperslagerij 11 in Zevenbergen, voor het starten van het bedrijf
• Palletcentrale B.V., Houtsnipweg 2 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen
voor:

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en voorletters
Van Oosterhout, J.H.C.
Tamboer, J.P.L
Broere, S.M.T.

Geboortedatum
03-07-1972
14-02-1990
25-06-1982

Adres
Oude Heijningsedijk 101, 4794 RD Heijningen
Kreekkant 24 , 4761 HW Zevenbergen
Stationsstraat 44, 4761 BS Zevenbergen

Datum beslissing
18-05-2017
18-05-2017
19-05-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website
van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

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
Blaaksedijk 7 in Fijnaart
Havendijk 2 in Moerdijk
Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten
Moye Keene in Klundert

Omschrijving project
Tijdelijk bewonen van de schuur
Verwijderen van een draagmuur
Realiseren van een 2e oprit
Moye Keene

Datum ontvangst
16 mei 2017
17 mei 2017
17 mei 2017
16 mei 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Adres
Omschrijving project
Kwartiersedijk 42a
Wijziging stalsysteem van
Fijnaart 	beweiden naar opstallen en
Firma Gebr. Ammerlaan wijziging aantal jongvee
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juni 2017 tot
en met 13 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis in
Zevenbergen.

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 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 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.

Verleende omgevingsvergunning van 20 maart 2017

Evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 maart 2017 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

De burgemeester heeft een vergunning verleend
voor:
• Het houden van een bedrijventoernooi met
aansluitend een feestavond op 2 juni 2017 van
16:00 uur tot 01:00 uur en het houden van een
mini-maxitoernooi op 3 juni 2017 van 08:30 uur
tot 01:00 uur bij v.v. Virtus aan de Westrand 3
in Zevenbergen (verzonden 23 mei 2017)
• Het houden van een openlucht kerkdienst op
het plein voor de kerk aan de Molenstraat 26 in
Fijnaart op 20 augustus 2017 van 19:00 uur tot
20:00 uur (verzonden 23 mei 2017)
• Het houden van een rommelmarkt in de kerk aan
de Molenstraat 26 in Fijnaart op 26 augustus
2017 van 08:30 uur tot 16:30 uur (verzonden 23
mei 2017)

Adres
Energieweg 4 in Klundert

Omschrijving project
Plaatsen van een opslaggebouw

Datum verzonden
21 maart 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar
De bezwaartermijn van zes weken is aangevangen vanaf de dag na verzending van de omgevingsvergunning naar aanvrager. Deze bezwaartermijn is derhalve al verlopen.
Belanghebbenden kunnen desondanks alsnog tijdig bezwaar maken indien dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee weken gebeurt. De termijnoverschrijding wordt dan
als verschoonbaar aangemerkt. De termijn gaat in op de dag na deze publicatie. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus
4, 4760 AA Zevenbergen.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 16 mei 2017 tot en met 23 mei 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Appelweg 12 en 12a in Moerdijk
Oostelijke Randweg 5 in Moerdijk
Achterstraat en Landpoortstraat in Willemstad
Graaf Florisstraat 18 in Klundert
Mauritiusstraat 2 in Langeweg
Prins Bernhardstraat 1 in Zevenbergen

Omschrijving project
Bouwen van een nieuw distributiecentrum
Milieuneutraal veranderen
Herinrichten van de openbare ruimte
Wijzigen van het raamkozijn boven de deur
Plaatsen van een overkapping
Verbouwen van de centrale entree

Datum verzonden
17 mei 2017
16 mei 2017
18 mei 2017
18 mei 2017
18 mei 2017
17 mei 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, 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.

