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Poldermolentje in zomerse
zonsondergang

Afgelopen periode kregen inwoners van Willemstad en
Standdaarbuiten een brief over de invoering van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Woont u in
Willemstad of Standdaarbuiten en heeft u naar aanleiding
van die brief nog vragen? Dan bent u van harte welkom tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde inloopmiddag/
avond. 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. U kunt hier ook de
verschillende formaten containers bekijken.

Bezoekadres gemeentehuis
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

Willemstad

Postadres

Dinsdag 11 juli
Van 16:00 tot 20:00 uur
Gebouw Irene, Grimhoek 15

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

Internet

Standdaarbuiten

www.moerdijk.nl

Donderdag 13 juli
Van 16:00 tot 20:00 uur
MFC De Standaert, Timberwolfstraat 5

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

Fijnaart

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

Fijnaart

In Fijnaart krijgen inwoners, in tegenstelling tot eerder
vermeld, in september (na de zomervakantie) een
uitnodiging voor een inloopbijeenkomst en verdere
informatie over het nieuwe inzamelsysteem.

Ingezonden door Esther van Praag

Voor meer informatie en planning, kijk op de pagina 'Het
nieuwe inzamelsysteem' op www.moerdijk.nl/afval.

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.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem

Inloopavonden Provincie over windmolens A16
Op dinsdag 11 juli en woensdag 12 juli houdt de Provincie Noord-Brabant
inloopbijeenkomsten voor iedereen die meer wil weten over de windmolens
langs de A16. Tijdens deze avonden worden de resultaten gepresenteerd van
het m.e.r.- onderzoek (milieu-effectrapportage) naar de beste plekken voor de
windmolens.

Waar
Dinsdag 11 juli: in De Koutershof (Koutershof 4, 4891 CV Rijsbergen;
woensdag 12 juli: in Plexat cultureel centrum (Kerkstraat 22, 4845 ED Wagenberg) in Wagenberg.
De avonden zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Onderzoek naar effecten van windmolens
De provincie onderzoekt in nauw overleg met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert de milieueffecten van windmolens langs de A16.
Er worden 11 mogelijke opstellingsvarianten onderzocht. Deze varianten zijn
mede op basis van ruim 350 reacties van omwonenden en belanghebbenden
gekozen. De effecten van windmolens op de leefomgeving zijn van groot
belang bij de keuze van de locaties waar de windmolens uiteindelijk komen
staan.

den. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Vanaf 19.30 uur vinden, op meerdere
tijdstippen en in aparte ruimtes, presentaties plaats over het m.e.r.-onderzoek.
Er zijn sessies over geluid, ecologie en landschap.

Meer weten?
De resultaten van het m.e.r.-onderzoek zijn te vinden op de website van de
provincie: www.brabant.nl/windenergiea16.

Inloopavonden
Er zijn deskundigen aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoor-

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 beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 30
mei 2017 de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 (inclusief huishoudelijke ondersteuning
en frequentietabel) en het Besluit maatschappelijke
ondersteuning Moerdijk heeft vastgesteld.
Het college heeft besloten:
1.	De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2017 (incl. huishoudelijke ondersteuning en frequentietabel) en het Besluit maatschappelijke
ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
2.	De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

2017 in werking te laten treden per 19 juni 2017.
3.	De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2015 per 19 juni 2017 in te trekken.
4.	De periodetarieven voor de huishoudelijke ondersteuning ZIN te verhogen per 19 juni 2017.
5.	Het PGB-tarief voor 2017 ongewijzigd te laten
en in de tweede helft 2017 te onderzoeken of dit
vanaf 2018 gewijzigd moet worden.
6.	Voor 2017 de inleg van de eigen bijdrage bij het
CAK voor alle cliënten ongewijzigd te laten en
vanaf 1 januari 2018 de inleg van de eigen bijdrage
bij het CAK voor alle cliënten aan te passen aan de
nieuwe tarieven geldend vanaf 2018.

7.	Nieuwe aanbieders van huishoudelijke ondersteuning de gelegenheid te geven om tussentijds in te
stromen.
8.	De gemeenteraad te informeren door middel van
een raadsinformatiebrief.
Als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep van mei 2016 over huishoudelijke ondersteuning zijn nieuwe beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning door het college vastgesteld. Op grond
van artikel 160 van de Gemeentewet is het college
bevoegd tot het vaststellen van beleidsregels. Aangezien de beleidsregels een nadere uitwerking zijn

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

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Sando Puinrecycling, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker, Middenweg 7 in Moerdijk.

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer
• Broboor, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Vuurvlinder sectie D3162 te Standdaarbuiten.

van de door de gemeenteraad eerder vastgestelde
verordening wordt de gemeenteraad door middel van
de raadsinformatiebrief in kennis gesteld.
De beleidsregel treedt in werking met terugwerkende
kracht op 19 juni 2017 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 http://
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.
nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u
contact opnemen met de heer Harry Scheermeijer van
de afdeling RMO.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit
heeft genomen:
1. 
Tot instelling van een parkeerverbod op vrijdag
en zaterdag tussen 07:00 uur en 15:00 uur op de
Kerkhofweg op de kruising met de Meeren in Zevenbergen ten behoeve van een standplaats, zulks door
plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord
'vrijdag en zaterdag 07:00 - 15:00h';
2. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag van
13:00 - 18:00 uur op de Doorsteek voor de Albert
Heijn in Klundert ten behoeve van een standplaats,
zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als
onderbord 'dinsdag 13:00 - 18:00h';
3. Tot instelling van een parkeerverbod op woensdag,
donderdag en vrijdag van 12:30 uur tot 19:30 uur
en op zaterdag van 06:00 uur tot 19:30 uur op de

Landpoortstraat op de parkeerstrook na de blockers
in Willemstad ten behoeve van een standplaats,
zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met
als onderbord 'woensdag, vrijdag en vrijdag 12:30 19:30h, zaterdag 06:00 - 19:30h';
4. Tot instelling van een parkeerverbod op maandag
tot en met vrijdag van 12:00 uur tot 20:00 en op
zaterdag en zondag van 07:00 tot 20:00 op de eerste
parkeerstrook aan de Lantaarndijk in Willemstad ten
behoeve van een standplaats, zulks door plaatsing
van het Verkeersbord E1 met als onderbord 'maandag t/m vrijdag van 12:00 - 20:00h, zaterdag en
zondag 07:00 - 20:00h';
5. Tot instelling van een parkeerverbod op zaterdag tussen 08:00 uur en 15:30 uur op de Voorstraat ter hoogte van nummer 12 in Fijnaart ten behoeve van een
standplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1 met als onderbord 'zaterdag 08:00 - 15:30h';

6. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag tussen 08:30 uur en 13:30 uur op de Markt ter hoogte
van nummer 30 in Standdaarbuiten ten behoeve
van een standplaats, zulks door plaatsing van het
Verkeersbord E1 met als onderbord 'dinsdag 08:30
- 13:30h';
7. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag tussen 13:00 uur en 15:30 uur en op vrijdag tussen08:30
uur en 15:30 uur op de Grintweg ter hoogte van
nummer 23 in Moerdijk ten behoeve van eenstandplaats, zulks door plaatsing van het Verkeersbord E1
met als onderbord 'dinsdag 13:00 - 15:30h, vrijdag
08:30 - 15:30h';
8. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag
tussen 14:30 uur en 17:00 uur en op zaterdag tussen
06:30 uur en 12:30 uur op Plein 1940 ter hoogte van
nummer 11 in Zevenbergschen Hoek ten behoevevan een standplaats, zulks door plaatsing van het

Beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Omschrijving project
Het bouwen van een bedrijfshal

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij
geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West Brabant, sector
Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 22
augustus 2017 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.

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• Cafetaria Brasserie Family, Molenstraat 16-18 in
Fijnaart (verzonden 3 juli 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

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 28 juni 2017 tot en met 5 juli 2017 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Patrijsweg 1 in Klundert

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 22 augustus
2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Drank- en horecavergunning commercieel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verleend voor:
Adres
Fazantweg 2 in Klundert

Verkeersbord E1 met als onderbord 'dinsdag 14:3017:00h, zaterdag 06:30 - 12:30h';
9. Tot instelling van een parkeerverbod op dinsdag
van 11:30 - 18:30 uur in de Bisschop Hopmanstraat
ter hoogte van de kerk in Noordhoek ten behoeve
van een standplaats, zulks door plaatsing van het
Verkeersbord E1 met als onderbord 'dinsdag 11:30
- 18:30h'.

Omschrijving project
bouwkundig en milieuneutraal veranderen van de inrichting

Datum verzonden
29 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• Cafetaria Brasserie Family, Molenstraat 16-18 in
Fijnaart (verzonden 3 juli 2017)
• Snackbar ’t Sluisje, Oostdijk 22 in Willemstad (verzonden 3 juli 2017)

Bezwaar

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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4,
4760 AA Zevenbergen.

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
Willem-Alexanderlaan 23 in Zevenbergen
Glasweg 7 in Heijningen
Buitendijk Oost ongenummerd in Klundert
Steinstraat 44 in Klundert
Drogedijk 32 in Fijnaart
Stadsedijk 16 in Oudemolen
Pastoor van Kessellaan 7 in Zevenbergen
Bloemendaalse Zeedijk 2 in Zevenbergschen Hoek
Neerhofstraat ongenummerd in Zevenbergen

Omschrijving project
Datum ontvangst
realiseren van een uitrit
30 juni 2017
realiseren van dakravelingen op een bestaand bedrijfsgebouw
29 juni 2017
plaatsen van een nieuwe elektriciteitshuis
1 juli 2017
plaatsen overheaddeur voorgevel
3 juli 2017
bouwen van een rundveestal
28 juni 2017
slopen van opstallen en realiseren van een nieuwe aanbouw over 2 verdiepingen 29 juni 2017
plaatsen van een reclamebord
29 juni 2017
realiseren van een berging-carport
29 juni 2017
bouwen van een woning
29 juni 2017

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.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift indienen via de website van de
gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden
van het bezwaar.

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

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Uitkomsten
raadsvergadering

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
Helsedijk nabij 15 in Willemstad
Koperslagerij 11 in Zevenbergen
Markt 7 Zevenbergen

Omschrijving project
Het bouwen van een nieuwe woning
Het realiseren van een kleinschalige bierbrouwerij
Het realiseren van een proeflokaal op de eerste verdieping

Datum ontvangst
8 mei 2017
25 mei 2017
14 april 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.

De gemeenteraad heeft op donderdag 6 juli 2017 de
Kadernota 2018-2021 vastgesteld met aanvulling van
een aantal door de verschillende fracties ingediende
voorstellen.
De volledige besluitenlijsten kunt u vinden op de
website. Neem voor meer informatie contact op met
de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via telefoon 14
0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

