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Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Het buurtpreventieteam van dorp Moerdijk
wenst iedereen een veilige leefomgeving
toe in 2018
Interesse om in
2018 ook bij te dragen
aan een veilige woon- en
leefomgeving? Kijk op
www.moerdijk.nl/
buurtpreventie voor
meer informatie.

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

Fijnaart

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 8 JANUARI
Het gemeentebestuur van Moerdijk nodigt u
van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Moerdijk. Op maandag 8 januari 2018,
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Het
officiële programma start om 20.00 uur. De receptie gaat door tot 22.00 uur. De Black Sheep Swing
Band zorgt deze avond voor de muzikale omlijsting.
Graag tot maandag 8 januari!
Het bestuur van de gemeente Moerdijk

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 Jos Schalk
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.

Inzameling kerstbomen: 8 t/m 12 januari
Van maandag 8 t/m vrijdag 12 januari
2018 worden de kerstbomen bij u
thuis opgehaald. Kijk in onderstaand
schema voor de ophaaldag in uw
kern. Zet uw kerstboom aan straat
op de gebruikelijke aanbiedplaats
voor uw container(s). De ophaaldag
staat ook in uw digitale afvalwijzer
op www.mijnafvalwijzer.nl of in de
AfvalWijzer-app.
• Langeweg, Zevenbergschen Hoek en dorp Moerdijk: maandag 8 januari 2018
• Willemstad, Helwijk, Heijningen en Noordhoek:
vrijdag 12 januari 2018
• Fijnaart en Standdaarbuiten: donderdag 11 januari 2018
• Gedeelte Zevenbergen: maandag 8 januari 2018
(zelfde dag als de duo-inzameling)
• Gedeelte Zevenbergen: dinsdag 9 januari 2018
(zelfde dag als de duo-inzameling)
• Klundert: woensdag 10 januari (zelfde dag als de
duo-inzameling)

Al een aantal jaar is het in de gemeente Moerdijk
mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques.
Met een dienstencheque kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere
cliënt met een Wmo indicatie Huishoudelijke Ondersteuning en mantelzorgers komen in aanmerking voor
deze regeling.
Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor
kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning
worden ingekocht. Voor de cliënten met een indicatie
huishoudelijke ondersteuning zijn dat werkzaamheden
die niet onder de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit
de Wmo vallen, bijvoorbeeld een ‘grote’ schoonmaak.
De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de
gecontracteerde zorgaanbieders.

Wijzigingen ten opzichte van 2017
Het is belangrijk dat de kerstbomen 'schoon'
worden aangeleverd, dus zonder (restant) versieringen, (plastic) potten/standaards of andere verpakkingsmaterialen. Heeft u de ophaaldag gemist? Dan
kunt u uw boom naar het milieustation brengen aan
de Fuutweg 4 in Klundert. Geopend maandag t/m
zaterdag van 08:30-16:00 uur.

Van ruïne naar verdienen
Een groep studenten gaat binnenkort aan de slag naast Fort Sabina in
Heijningen. Zij gaan daar een herbestemming zoeken en realiseren voor
een vervallen botenloods. Ze zoeken
ideeën voor een nieuw concept of
een originele invulling van de vervallen loods.

DIENSTENCHEQUES OOK IN
2018 BESCHIKBAAR

Het initiatief is onderdeel van GRUTS, de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek waarin de provincie
Noord-Brabant een herbestemming zoekt voor grote
erfgoedcomplexen. In een team werken studenten
van allerlei opleidingen aan herbestemming, van
eerste planvorming tot daadwerkelijke realisatie.
Zij worden op deze manier gestimuleerd om samen
te werken. En het gaat echt ergens over, want het

Wat wordt er met de kerstbomen
gedaan?
De kerstbomen worden vermalen tot compost of
versnipperd. Compost kunnen we weer in de tuin
als mest gebruiken, waardoor de planten beter gaan
groeien. Houtsnippers worden bijvoorbeeld gebruikt
in plantsoenen of als brandstof in een centrale die
energie opwekt.

is de bedoeling dat de projecten ook daadwerkelijk
gerealiseerd worden.
Voor de studenten is deze botenloods hun tweede
uitdaging. De loods is eind 19e en begin 20e eeuw
gebruikt voor militaire doeleinden. Het gebouw is
jarenlang verwaarloosd en grote delen zijn ingestort.
Dit weerhoudt de studenten er niet van om het
gebouw nieuw leven in te blazen. Zij vragen betrokken Brabanders om mee te denken over een herbestemming. Zelf hebben ze ook ideeën verzameld, die
variëren van een vogelhotel en een kantooratelier tot
een privé-Spa.
Enthousiaste mensen met een geweldig idee kunnen
dit delen met de studenten via Tim van de Sande,
e-mail GRUTS@BRABANT.NL, of 06 8394 1436. Wie
weet staat dit concept binnenkort wel in Heijningen,
naast het prachtige Fort Sabina en het natuurgebied
de Antoniegorzen.

Uit de evaluatie die in 2017 is uitgevoerd komt naar
voren dat er gemiddeld 35 dienstencheques per persoon per jaar worden ingezet. Daarnaast is het beleid
voor de huishoudelijke ondersteuning getoetst en
aangepast. Op basis hiervan is onder andere besloten
dat in 2018 maximaal 52 dienstencheques per cliënt
of mantelzorger kunnen worden ingekocht. Daarnaast
gaat er in 2018 worden ingezet op innovatie binnen
de huishoudelijke ondersteuning. Er gaat onderzocht
worden of er tussen de huishoudelijke ondersteuning
en begeleiding nauwer kan worden samengewerkt.
Het bieden van begeleiding en huishoudelijke ondersteuning door één en dezelfde persoon geeft rust en
structuur voor een cliënt.

Huishoudelijke hulp toelage – Wmo
Voor de jaren 2015 en 2016 is er extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke
hulp toelage (HHT). Vanaf 2017 is het budget voor
de HHT regeling structureel gemaakt. De HHT is
aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke
ondersteuning. In dat kader hebben de gemeenten
Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert
gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.moerdijk.nl.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

GEMEENTE NODIG?
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.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

BEKENDMAKING CENTRAAL
STEMBUREAU

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

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente Moerdijk maakt
bekend, gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet, dat
op 20 december 2017 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Tribute Space. B.V., Oudemolensedijk 7b in Fijnaart, voor het starten van het bedrijf.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres		
Middenweg nabij 35 te KlundertHavenbedrijf Moerdijk N.V.

Politieke groepering: Moerdijk Lokaal
Aanduiding: Moerdijk Lokaal

Omschrijving project
Het bunkeren van LNG van tankauto naar schip.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 januari 2018 tot en met woensdag 14 februari 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, 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.

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
Hoofdstraat 56a in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Realiseren van een inrit

Datum ontvangst
4 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 B&W van de gemeente Moerdijk.

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN 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
Kontinex Staal B.V.,
Oostelijke Randweg 30 te Moerdijk

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden
(en intrekken voorafgaand maatwerkvoorschrift)

Datum verzonden
22 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 21 december 2017 tot en met 28 december 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Distriboulevard 5 in Zevenbergen
Kuringen 26 in Zevenbergen
De Langeweg 60 in Langeweg

Omschrijving project
Plaatsen van een prefab inkoopstation op het voorerf van het bedrijf
Plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis
Aanleggen van een uitrit

Datum verzonden
22 december 2017
21 december 2017
27 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 B&W van de gemeente Moerdijk.

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen
tegen de goedkeuring van een registratieverzoek door
het centraal stembureau. Het beroepschrift moet in
tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet uiterlijk
op de zesde dag na publicatie van deze kennisgeving
worden ingediend. Nadere inlichtingen betreffende
de registratie worden verstrekt door de medewerkers
gegevensbeheer, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen.

BEKENDMAKING
KANDIDAATSTELLING
Op 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op die dag kunnen
in de hal van het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen, bij het daar gevestigd centraal
stembureau de kandidatenlijsten worden ingeleverd
tussen 09.00 en 17.00 uur. Formulieren voor de kandidatenlijsten, instemmings-en ondersteuningsverklaringen
en machtigingen tot het plaatsen of samenvoegen
van aanduidingen zijn kosteloos op het gemeentehuis
verkrijgbaar.

BEKENDMAKING WIJZIGINGEN
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM
EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
(VSV) REGIO WEST-BRABANT
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Moerdijk heeft op 19 december 2017 besloten de Eerste en Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
vast te stellen.
De gemeenschappelijke regeling is geactualiseerd o.a.
vanwege verplichtingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de implementatie van de door
gemeenteraden vastgestelde Nota Verbonden Partijen,
de indiensttreding van leerplichtambtenaren bij de
uitvoerende gemeente Breda in plaats van detachering,
de gewenste invoering van een nieuw niveau van
gewenste dienstverlening en werkzaamheden door het
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (= allemaal
onderdeel van Eerste wijziging). Daarnaast wil de
gemeente Oosterhout toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (=Tweede wijziging).
De wijzigingen liggen 2 weken ter inzage na deze
publicatie en kunnen opgevraagd worden bij de heer M.
Jansens, afdeling RMO-Advies.

