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Deze pony geniet van de zon
bij de Stenen Poppen in Klundert

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

Fijnaart

Inloopavond N389:
Denk mee over de
provinciale weg
tussen Etten-Leur
en Zevenbergen
Ervaart u problemen op de huidige N389 tussen Etten-Leur en
Zevenbergen? Heeft u ideeën
voor verbeteringen? Of bent u
gewoon benieuwd hoe provincie
en gemeenten hierover denken?
Dan bent u van harte welkom op
de inloopavond van de provincie
Noord-Brabant.

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

Internet
www.moerdijk.nl

Wanneer?

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Donderdag 1 februari, tussen 19.00 - 21.00 uur

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

Waar?

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

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Er
zijn experts aanwezig die u graag een toelichting
geven en met u van gedachten willen wisselen
over problemen én mogelijke oplossingen.

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302

In De Turfvaart, Westpolderpad 6 in Etten-Leur

Ingezonden door Esther van Praag
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.

Subsidieregeling voor muziekonderwijs vernieuwd
De gemeenteraad van Moerdijk heeft een aantal jaar geleden
besloten om een subsidieregeling in te stellen om te stimuleren
dat kinderen kennis kunnen maken met muziek en cultuur. Als
uw kind muziekles volgt komt u mogelijk in aanmerking voor

een subsidie van maximaal € 200,00 per jaar. In vergelijking met
vorig jaar is er een aantal regels gewijzigd.

Wanneer komt u in aanmerking?
De subsidie is bedoeld voor instrumentaal onderwijs, zang of theorielessen bij een
professionele docent. In vergelijking met vorig jaar is er een aantal wijzigingen:
•	Om de subsidieaanvraag in te kunnen dienen moet u in het bezit zijn van
een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via:
https://digid.nl/aanvragen.
•	De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag is verlengd tot uiterlijk 31
juli (was 31 mei) van het lopende cursusjaar (dus de aanvraag voor het schooljaar
2017/2018 kan tot uiterlijk 31 juli 2018 worden ingediend).
•	Bij de subsidieaanvraag moet u direct de factuur (facturen) van de muziekdocent
(digitaal) voor het gehele lopende cursusjaar meesturen.
•	Als u eenmaal een subsidieaanvraag muziekonderwijs heeft ingediend wordt
voor u een PIP aangemaakt. Dit is een 'Persoonlijke Internet Pagina' (PIP) waar u
de status van uw aanvraag kunt volgen.

Subsidie aanvragen
Voor meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop de subsidie
wordt berekend kunt u kijken op www.moerdijk.nl/Subsidie-muziekonderwijs. Via
deze pagina kunt u de subsidie ook aanvragen.

Groot onderhoud in 2020
De provincie Noord-Brabant wil in 2020 groot
onderhoud uitvoeren aan de N389, de provinciale
weg tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Dit onderhoud moet ervoor zorgen dat de weg weer minimaal 10 jaar goed kan functioneren.

Mogelijke ideeën
Voor de maatregelen in het kader van het groot
onderhoud wordt allereerst gekeken naar de meest
actuele richtlijnen voor de inrichting van de weg,
de verkeersveiligheid en de herkenbaarheid. Daarnaast kunnen ook andere verbeteringen ‘meeliften’
met dit groot onderhoud. De provincie NoordBrabant heeft, in overleg met gemeente Etten-Leur
en gemeente Moerdijk, al ideeën met mogelijke
verbeteringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
oplossen van problemen met de dijken, de fietspaden, de brug over de Mark of verlichting. Deze
ideeën willen zij graag met u delen en wij horen
graag uw aanvullingen hierop.
Indien u op 1 februari 2018 niet in de gelegenheid bent om naar de inloopavond te komen en
toch uw mening kenbaar wilt maken, dan kunt u
contact opnemen met Jeroen van Bremen van de
Provincie Noord-Brabant. Dat kan per e-mail
(jvbremen@brabant.nl) of telefonisch (06-277 451
93). U kunt hem ook benaderen voor overige
vragen over de N389.

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.

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN OUDE HEIJNINGSEDIJK 16B TE HEIJNINGEN
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken,
overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat een bestemmingsplan voor de Oude Heijningsedijk 16b te
Heijningen wordt voorbereid.

Aanleiding
Het plangebied heeft betrekking op de locatie

Oude Heijningsedijk 16b in Heijningen. Op deze locatie
is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Het voornemen
is de bestaande kassen en gebouwen te slopen en
de locatie in gebruik te nemen voor de selectie en
veredeling van vollegrondsgroenten. Het plan voorziet
in een regeling waarmee de bestaande proefvelden
ontwikkeld kunnen worden en daarnaast 3 hectare aan
extensieve kassen gerealiseerd kunnen worden.

Reageren
Het is nog niet mogelijk reacties tegen het bestemmingsplan naar voren te brengen. Dit komt later in de
procedure wel aan de orde. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit gepubliceerd in de Moerdijkse Bode, op de gemeentelijke
website en via www.officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging
kunt u contact opnemen met mevrouw de Kuijper van
het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,
telefoon 14 0168.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

EERSTE WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIO WEST-BRABANT
Burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk
maken bekend dat zij op 19 december 2017 hebben
besloten tot het vaststellen van de eerste wijziging
van de gemeenschappelijke regeling 'Regio WestBrabant'. De gemeenteraad heeft op 7 december 2017
toestemming verleend aan burgemeester en wethou-

ders voor het wijzigen van de regeling. De wijziging
van de regeling is nodig om de doorontwikkeling van
Regio West Brabant goed vorm te kunnen geven. De
focus van de samenwerking tussen de 19 gemeenten
in RWB komt te liggen op het versterken van het
economisch vestigingsklimaat. Om dit te realiseren

is onder andere een verandering van de bestuurlijke
organisatie nodig.
Verder zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding
van de aanpassing van een aantal artikelen in de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De wijziging

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
Grimhoek 4 in Willemstad
Kruissloot 31 in Willemstad
Molenstraat 31 - 33 in Klundert
Flint 2 in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Hoge Zeedijk 30 in Zevenbergschen Hoek
Ploegschaar 8 in Zevenbergschen Hoek
Zuidlangeweg 15 in Oudemolen
Bloemendaalse Zeedijk 41 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Vergroten van een berging
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Ontwikkelen van de R.K. kerk
Bouwen van een woning met garage/berging
Legaliseren van een bouwwerk (perceel 1 en 5)
Legaliseren van een bouwwerk (perceel 79)
Legaliseren van het tuinhuisje (perceel) 32
Vergroten van de bedrijfsruimte
Plaatsen van een overkapping
Vervangen van de werktuigberging
Bouwen van een bedrijfsruimte

Datum ontvangst
11 januari 2018
11 januari 2018
17 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
10 januari 2018
14 januari 2018
12 januari 2018
9 januari 2018
16 januari 2018
15 januari 2018

van de regeling treedt in werking nadat alle colleges
van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot vaststelling van
deze wijziging en nadat van de inhoud van de wijziging
door burgemeester en wethouders van Etten-Leur is
kennis gegeven in de Staatcourant.

KENNISGEVING
ANTERIEURE OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat er een overeenkomst is gesloten
tussen de gemeente Moerdijk en Rijk Zwaan
Zaadteelt en Zaadhandel B.V gevestigd te De Lier.
De overeenkomst is gesloten ten behoeve van de
mogelijkheid tot uitbreiding van het glastuinbedrijf
op de locatie Oude Heijningsedijk 16b Heijningen.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de
overeenkomst ligt vanaf 24 januari 2018 tot en met
21 februari 2018 voor iedereen ter inzage tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. Tegen
de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of
beroep open.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Arbeidsweg 21 in Heijningen

Omschrijving project
Realiseren van een puinbreekinrichting

Datum ontvangst
15 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 januari 2018 tot en met 17 januari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Lammergors 51 in Zevenbergen
Vlasweg 11B in Moerdijk
Oostelijke Randweg 12 in Moerdijk
Van Eijckstraat 3 in Fijnaart
Fazantstraat 2 in Fijnaart
Dwarsvliet 5 in Zevenbergen
Markt 4 in Zevenbergen
Teunisbloem 12 in Zevenbergen

Omschrijving project
Bouwen van een nieuwe garage
Plaatsen van een laadstation en weegbrug
Wijzigen van de brandcompartimentering
Vergroten van het woonhuis
Realiseren van een berging en legaliseren van een schutting
Vervangen van een dak
Restaureren van de kerk
Plaatsen van een dakkapel op de woning

Datum verzonden
15 januari 2018
16 januari 2018
15 januari 2018
12 januari 2018
17 januari 2018
12 januari 2018
12 januari 2018
15 januari 2018

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 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
Zuidhaven 9 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van isolatie en dakkapellen

Datum ontvangst
10 november 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.

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.
Geboortedatum
22-11-1985

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•		Het houden van een carnavalsoptocht door Zevenbergschen Hoek op 12 februari 2018 van 13:30
uur tot 16:30 uur en een lampionnenoptocht op 13
februari 2018 van 20:30 uur tot 21:30 uur (verzonden 11 januari 2018)
•		Het plaatsen van een rokerstent en een friteswagen tijdens carnaval op 9, 11 en 12 februari 2018
bij Café Noordhoek aan de St. Jozefstraat 19 in
Noordhoek (verzonden 11 januari 2018)
•		Het houden van een kleinschalige carnavalsoptocht
op 9 februari 2018 van 13:00 uur tot 15:00 uur in
en rondom de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek
(verzonden 17 januari 2017)
•		Het houden van carnaval in Klundert op 9, 10 en 13
februari 2018 met op 10 februari 2018 tussen 09:30
uur en 15:30 uur de carnavalsoptocht (verzonden 17
januari 2018)
•		Het houden van de carnavalsoptocht in Noordhoek
op 11 februari 2018 van 13:00 uur tot 16:30 uur en
het houden van de popverbranding op 12 februari
2018 vanaf 18:30 uur op het plein voor de basisschool aan de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek (verzonden 17 januari 2018)
•		Het houden van een kleinschalige scholen-carnavalsoptocht door Fijnaart op 9 februari 2018 van
13:00 uur tot 15:30 uur (verzonden 17 januari 2018)
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.

Volg ons ook via twitter
@Moerdijkse_Stem

Vertrokken naar onbekende bestemming

Geslachtsnaam en voorletters
Dylewski, A.M.

EVENEMENTENVERGUNNING

Adres
Daniëlstraat 12, 4771 RP Langeweg

Datum beslissing
11-01-2018

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.

