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Een spiegeling in het water van
de zonsopgang bij het Wachtertje

Fijnaart

AFVALINZAMELING
ROND CARNAVAL

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
Rond carnaval kan de inzameling van huisvuil
afwijken van de reguliere inzameldagen. Dit wordt
aangepast in de afvalwijzer. Check dus even via
www.mijnafvalwijzer.nl of uw inzameldagen
afwijken, zodat uw bak gewoon geleegd wordt.

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

Internet
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

9 FEBRUARI
BESLISSING GELDIGHEID
KANDIDATENLIJSTEN

@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 Léonne Dekkers
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.

Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur wordt in een
openbare zitting van het centraal stembureau Moerdijk
voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad
beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten,
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
en het handhaven van de boven de lijsten geplaatste
aanduidingen van politieke groeperingen. In deze
zitting worden de kandidatenlijsten genummerd,
waarna de toegekende lijstnummers openbaar worden
gemaakt. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis in Zevenbergen.

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum op 21 maart 2018:
volmacht geven over uw stem en stemmen in een andere gemeente
Stemmen bij volmacht bij de
gemeenteraadsverkiezingen en
het referendum op 21 maart 2018
Als u een andere kiezer binnen de gemeente
Moerdijk voor u wilt laten stemmen kunt u na
ontvangst van uw stempas, samen de achterzijde
van de stempas invullen.
De gemachtigde moet ook in de gemeente

Moerdijk wonen en moet uw stempas meenemen naar
het stembureau, samen met een fotokopie van uw
legitimatiebewijs. De gemachtigde kan hoogstens voor
twee andere kiezers stemmen en moet deze stemmen
tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
Als u een kiezer wilt machtigen vóórdat u uw stempas
heeft ontvangen, moet u dit schriftelijk aanvragen bij
de gemeente. Dit kan tot en met 16 maart 2018.

Stemmen met een kiezerspas /
u wilt gaan stemmen in een andere
gemeente (alleen voor het referendum)
Als u uw stem voor het referendum in een stembureau
buiten de gemeente Moerdijk wilt uitbrengen, kunt u
uw stempas voor het referendum laten omzetten in
een kiezerspas. Na ontvangst van uw stempas kunt
u hiervoor een schriftelijk verzoek doen tot en met 16
maart 2018. U kunt ook het verzoek doen in persoon

tot en met 20 maart 2018 tot 12.00 uur. Met de
kiezerspas kunt u bij elke gemeente in Nederland uw
stem uitbrengen. Formulieren hiervoor zijn kosteloos
bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden van
onze website.
Meer informatie over de verkiezingen kunt u lezen op
de websites www.kiesraad.nl, www.elkestemtelt.nl
en op www.moerdijk.nl. Bij vragen kunt u ook bellen
naar telefoonnummer 14 0168.

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.

1E WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVOERING
VAN WATERTOERISTENBELASTING 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de
gemeenteraad op 18 januari 2018 de 1e wijziging van de verordening op de heffing
en invordering van watertoeristenbelasting 2018 heeft vastgesteld.
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018. Het besluit is opgenomen in het
belastingregister 2018 op 19 januari 2018 onder nummer 10. De verordening ligt

kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De verordening 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 B.M. de
Bruin van het team Advies & Administratie tel. 14 0168.

Vaststelling verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls
bestaande sportaccommodaties
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering van 18 januari 2018 de verordening Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk
heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 maart 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 de heer
Sander Eland van Team Woonomgeving en Vastgoed.

VASTSTELLING VERORDENING MOERDIJKS RESTAURATIE FONDS
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de
gemeenteraad in de vergadering van 18 januari 2018 de verordening Moerdijks
Restauratie Fonds Moerdijk gemeente Moerdijk heeft vastgesteld. De verordening
treedt in werking op 1 februari 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 de heer
B. Oudhuis van het Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:
•	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken
56-DG-FL, een parkeervak nabij de woning Van Gaasbeekstraat 20, aan te duiden als een voor het voertuig
van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats.
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 13 maart
2018 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 13 maart 2018
schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift
indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit
en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

AANWIJZEN GEMEENTELIJK MONUMENT

Beschikking Wabo
uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 januari 2018 het volgende object hebben aangewezen tot gemeentelijk monument:
Adres
Zuiddijk 1a en 1b (voorheen Pootweg 15) in Langeweg

Omschrijving project
Woning

Datum verzonden
19 januari 2018

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 OMGEVINGSVERGUNNING, FASE 1
Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, voor:
Adres
Markweg Zuid 4a Heijningen
RBC-Beheer B.V.

Omschrijving project
Revisievergunning voor inrichting voor vervaardigen van producten door middel van roeren en mengen
van basischemicaliën (reinigings- en onderhoudsproducten).

De beschikking is gewijzigd ten opzicht van de ontwerpbeschikking. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met
woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op woensdag 31 januari 2018.
Tot en met woensdag 14 maart 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de
Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een
beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek
kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat
geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

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
Schoolstraat 42 in Langeweg
Zwaluwsedijk t.h.v. Klaverpolderseweg in Moerdijk
Stadhuisring 18 in Klundert
Predikherenstraat 45 in Standdaarbuiten
Buitendijk West 2 in Klundert
Blaaksedijk 14a in Fijnaart
De Langeweg 76 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een schutting
Plaatsen van een ondergrondse afsluiter in een betonbak
Veranderen van de woning in 2 appartementen
Realiseren van een nieuwe dakkapel
Plaatsen van een erfafscheiding
Plaatsen van een installatiecontainer
Bouwen van een landbouwmachineberging

Datum ontvangst
19 januari 2018
18 januari 2018
19 januari 2018
21 januari 2018
22 januari 2018
19 januari 2018
16 januari 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Veerstraat 20 in Standdaarbuiten
Voorstraat 15 in Fijnaart

Omschrijving project
Wijzigen van de suikerentrepot naar woningbouw
Wijzigen van het brandveilig gebruik

Datum ontvangst
22 januari 2018
17 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
vergunning verleend voor:
Adres
Driehoefijzersstraat 29a,
Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het bouwen
van 10 woningen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van
het ontwerp. De aanvraag, de beschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met woensdag 14 maart
2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
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 ZeelandWest-Brabant, team Bestuursrecht.

BESCHIKKING WABO
VERGUNNING,
UITGEBREIDE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
’t Gors 6 te Moerdijk	Het uitbreiden van de
Bulk Terminal Moerdijk BV 	inrichting aan ’t Gors 6
met de ernaast gelegen
locatie Appelweg 3
te Moerdijk. In de
bestaande hal aan
Appelweg 3 worden
vaste kunstmeststoffen
opgeslagen in bulk en
			op het buitenterrein
worden vaste kunstmeststoffen opgeslagen
in verpakkingen.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzicht van de ontwerpbeschikking. De beschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari
2018 tot en met woensdag 14 maart 2018, ter inzage
in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 17 januari 2018 tot en met 24 januari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Omschrijving project
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Verlenging termijn tijdelijke container
Graaf Bernadottestraat 3 in Heijningen
Realiseren van een uitrit bij de woning
Achterstraat nabij 20 B in Willemstad	Gewijzigd uitvoeren van een reeds eerder verleende vergunning voor het vervangen van
een bestaande brug. De wijziging betreft het gewijzigd uitvoeren van de funderingsconstructie
Markiezenlaan 47 in Standdaarbuiten
Bouwen van een woning
St. Janstraat 1 t/m 7 in Standdaarbuiten
Wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woningen
Kerkstraat in Zevenbergen
Realiseren van een kleinschalige brouwerij

Zevenbergschen Hoek

Datum verzonden
24 januari 2018
18 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018
22 januari 2018
24 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 van de gemeente Moerdijk.

Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door
publicatie op woensdag 31 januari 2018.
Tot en met woensdag 14 maart 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus
90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn
is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het
indienen van een beroepschrift stelt de werking van de
beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na
afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn
om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit
verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat
over dit verzoek is beslist.

