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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

Postadres

BEKENDMAKINGEN

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

Hieronder en op de volgende pagina
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.

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 Paula de Jong
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.

RECTIFICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘KLUNDERT’
In de Moerdijkse Bode van week 11 is een foutieve tekst geplaatst over de
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Klundert (planidentificatie
NL.IMRO.1709.KernKlundert-BP40). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.
In tegenstelling tot de gepubliceerde tekst is het niet mogelijk om
een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij de
gemeenteraad. Wel kunt u beroep indienen bij de Raad van State.

Beroep
Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene
die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld,
voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad
bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep
instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij
dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

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
Klundertseweg 25a in Zevenbergen
Oslo 10 in Klundert
naast Barlaaksedijk 4 in Standdaarbuiten
Flint 8 in Zevenbergen
Kamillestraat 12 in Zevenbergen
Molenbergstraat 17 in Zevenbergen
Plaza 3 in Moerdijk
Kadedijk 2 in Fijnaart
Zomerland 1 in Zevenbergen
Steenweg 49 in Moerdijk
Westerstraat 37 in Klundert
Noordlangeweg 8 in Willemstad
Havenstraat 7 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Realiseren van een betonnen vijver
Bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een inrit
Restaureren van de Keenesluis
Bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een inrit
Verbouwen van de schuur
Plaatsen van een tuinprieel
Wijzigen van de brandcompartimentering
Restaureren van de voor- en rechtergevel
Realiseren van een extra inrit
Slopen (gedeeltelijk) van de kerk
Uitbreiden van de supermarkt
Slopen van de kippenstal
Veranderen van een kerkgebouw naar wonen/werken

Datum ontvangst
6 maart 2018
7 maart 2018
9 maart 2018
13 maart 2018
13 maart 2018
13 maart 2018
8 maart 2018
8 maart 2018
13 maart 2018
7 maart 2018
13 maart 2018
9 maart 2018
12 maart 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Zuidlangeweg 3 in Oudemolen
Bloemendaalse Zeedijk 2a in Zevenbergschen Hoek

Fijnaart

Omschrijving project
Legaliseren van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten
Realiseren van 3 wooneenheden in de schuur

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Datum ontvangst
6 maart 2018
10 maart 2018

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.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten
zijn genomen:
•		door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van
het RVV 1990, met daaronder een onderbord met
de tekst 'alleen voor het opladen van elektrische
voertuigen' één parkeerplaats bij de laadpaal nabij
de woning Graaf Florisstraat 16 in Klundert aan te
wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen
van elektrische voertuigen.
•		met het formaliseren van de verkeersborden op het
terrein van het Havenbedrijf Moerdijk N.V.:
		 1. de bestaande maximale snelheden te handhaven
		 2. de bestaande voorrangsregelingen te handhaven
		 3. de bestaande geslotenverklaringen te handhaven
		 4. de bestaande verplichte rijrichtingen te handhaven
		 5. d e bestaande parkeer- en stopverboden te handhaven
		 6. de bestaande verkeersborden ten behoeve van
de verkeersregels te handhaven
De bovenstaande verkeersbesluiten en tekeningen
liggen tot en met 1 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten
tot 1 mei 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.

STANDPLAATSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
•		Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van frites, snacks en frisdrank op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek, wekelijks op woensdag,
vrijdag en zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 12 maart 2018)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van de gemeente Moerdijk.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

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
Ichamrach, M.

Geboortedatum
07-04-1971

Adres
Ringweg 38, 4771 RE Langeweg

Datum beslissing
12-03-2018

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.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 maart 2018, op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo, de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken,
waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Vlasweg 7 in Moerdijk
			

Omschrijving project
Intrekken omgevingsvergunning voor het plaatsen van een scannerpoort
onder kenmerk SBA 2012/210

Datum verzonden
13 maart 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 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 7 maart 2018 tot en met 14 maart 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Vlasweg 7 in Moerdijk
Helsedijk 13A in Heijningen
Zuidhaven 9 in Zevenbergen
Zuidhaven 101 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een nieuwe scannerpoort
Gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woning
Plaatsen van isolatie en dakkapellen
Wijzigen bestemming en realiseren 3 appartementen

Datum verzonden
14 maart 2018
9 maart 2018
13 maart 2018
7 maart 2018

Zevenbergschen Hoek

DRANK- EN HORECAVERGUNNING COMMERCIEEL
De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
•		Café Biljart Ons Thuis, Kerkstraat 28a in Zevenbergen
(verzonden 13 maart 2018)

Beroep
Er kan beroep worden ingesteld door 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. Een beroepschrift
richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van
dit besluit, aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team bestuursrecht.

EXPLOITATIEVERGUNNING
COMMERCIEEL
De burgemeester heeft een exploitatievergunning
verleend aan:
•		
P.W.T.M.A. Spierings voor Café Biljart Ons
Thuis, Kerkstraat 28a in Zevenbergen (verzonden 13 maart 2018)
•		
C. Kaloudis voor het horecabedrijf aan de
Dijkstraat 4 in Zevenbergen (verzonden 13
maart 2018)

Bezwaar
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.

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. 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.

Meldingen Wet milieubeheer

Wet milieubeheer opleggen geen maatwerkvoorschriften

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

Burgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat zij, gelet op het Activiteiten-besluit milieubeheer, het verzoek tot opleggen van een maatwerkvoorschrift
heeft afgewezen voor:

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Naam en adres inrichting
Pizzeria Grillhouse, Voorstraat 22 in Klundert

Omschrijving project
Geen maatwerkvoorschrift voor afzien van een vetafscheider

Datum verzonden
09 maart 2018

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd bij de gemeente Moerdijk tijdens openingstijden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tot en met en einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de beschikking. 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 gemeente Moerdijk.
De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden
aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Hofstraat 30 in Willemstad

Omschrijving project
Het slopen van de bestaande woning en bouwen van 2 nieuwe woningen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn 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.

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
Landpoortstraat 19 in Willemstad
Stadhuisring 18 in Klundert

Omschrijving project
Het plaatsen van een reclamebord
Het veranderen van de woning in 2 appartementen

Datum ontvangst
28 november 2017
19 januari 2018

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 4 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.

•		
Pizzeria Grillhouse Klundert, Voorstraat 22 in
Klundert, voor het starten van de inrichting
•		
Akkerbouwbedrijf Pals, Hoge Zeedijk 30 in
Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van
de inrichting
•		Maatschap A.W. Maris en J.G. Maris-Schreuders,
Zuidlangeweg 15 in Oudemolen, voor het veranderen van de inrichting

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•		Het houden van de Oranjeloop in Fijnaart op 27 april
2018 (verzonden 12 maart 2018)
•		Het houden van festiviteiten rondom Koningsdag
in en rondom de Waai aan de Kloosterlaan 12 in
Langeweg op 26 april 2018 van 20:00 uur tot 01:00
uur en op 27 april 2018 van 13:00 uur tot 16:00 uur
(verzonden 12 maart 2018)
•		Het houden van een bedrijfsopening voor genodigden aan de Middenweg 35a in Moerdijk op 23
maart 2018 (verzonden 12 maart 2018)
•		Het houden van een Voorjaar-streekproductenmarkt
in het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum aan de
Stoofdijk 1a in Klundert op 28 april 2018 van 11:00
uur tot 17:00 uur (verzonden 12 maart 2018)
•		Het houden van een jeugdkamp met een overnachting op het voormalig korfbalterrein aan de Molenstraat in Fijnaart op 2 en 3 juni 2018 (verzonden 12
maart 218)
•		Het houden van een feestavond voor leden bij A.V.
Groene Ster aan de Knip 1 in Zevenbergen op 24
maart 2018 van 18:00 uur tot 23:00 uur (verzonden
12 maart 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.

