DE RAAD AAN DE SLAG
Wilt u weten welke activiteiten er voor de
gemeenteraad op de planning staan? U kunt dit vinden
op de activiteitenkalender van de gemeenteraad
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad.

28 maart: Van oud
Op 21 maart hebben jullie, inwoners van de gemeente
Moerdijk, een nieuwe gemeenteraad gekozen. De
nieuwe gemeenteraad kan pas aan de slag als we de
‘oude’ hebben uitgezwaaid. Dit uitzwaaien gebeurt op
woensdag 28 maart in een speciale raadsvergadering.
De laatste besluiten die de oude raad neemt hebben
betrekking op het vaststellen van de rechtmatigheid
van de verkiezingen en de toelating van alle gekozen
raadsleden.
Op vrijdag 23 maart heeft de burgemeester in een
openbare zitting van het stembureau de uitslag van de
verkiezingen vastgesteld. Het is de gemeenteraad die
vervolgens op basis van het proces verbaal vaststelt

dat de verkiezingen rechtmatig zijn geweest en de
uitslag definitief is.
Alle gekozen kandidaten worden gevraagd hun
benoeming aan te nemen. Daarbij moeten zij o.a.
aantonen in de gemeente Moerdijk te wonen. In de
Gemeentewet is bepaald dat een aantal functies
niet te combineren is met het raadslidmaatschap.
Kandidaten moeten aangeven dat zij dergelijke
functies niet bekleden op het moment dat zij raadslid
worden. Verder is het belangrijk dat kandidaatraadsleden opgeven welke functies zij naast het
raadslidmaatschap vervullen. Waar werken
raadsleden; zijn ze lid van besturen van verenigingen
of stichtingen; wat voor vrijwilligerswerk doen ze. Ze
geven ook aan hoeveel uur ze daar aan besteden en
of het om betaalde functies gaat.
De ‘oude’ gemeenteraad beoordeelt deze
geloofsbrieven en stelt vervolgens vast dat de
kandidaat-raadsleden kunnen worden toegelaten. Dit

gebeurt allemaal op 28 maart. Nadat de oude raad dit
heeft gedaan, zit hun werk er op. De burgemeester
spreekt de raadsleden die niet terugkeren speciaal toe
en aansluitend kunt u in de hal van het gemeentehuis
afscheid van hen nemen.

Naar nieuw op 29 maart
Op donderdag 29 maart worden de gekozen
raadsleden geïnstalleerd. Deze datum is in Kieswet
vastgelegd. De raadsleden leggen de eed of de
belofte af. Daarmee verklaren zij een drietal dingen.
Ze verklaren dat ze geen giften hebben gedaan. Ook
verklaren ze geen cadeaus te hebben aangenomen.
Tenslotte verklaren ze dat ze zich aan de wetten gaan
houden. Nadat dit is gebeurd, kunnen de nieuwe
raadsleden aan de slag, maar eerst kunt u ze in een
ongedwongen sfeer feliciteren.

Collegevorming
Snel na de verkiezingen komen de partijen bijeen

om te praten over de vorming van een nieuw college
van burgemeester en wethouders. Eerst wordt
onderzocht welke onderwerpen de komende vier jaar
aandacht verdienen. Verder wordt onderzocht welke
partijen met elkaar gaan samenwerken en wie de
wethouders worden. In Moerdijk is het gebruikelijk
dat partijen, die samen de meerderheid in de raad
hebben, gaan samenwerken. Deze partijen gaan de
wethouders leveren. Hoe snel dit gaat hangt af van
de verkiezingsuitslag. Het is belangrijk dat partijen
het met elkaar eens worden over het programma
voor de komende vier jaar. Soms zijn partijen het snel
met elkaar eens, maar soms duurt dat wat langer.
Meestal is men er begin mei wel uit en kan de raad
de wethouders benoemen.
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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
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Het project is op initiatief van de gemeente Moerdijk
opgestart. De woningen worden ontwikkeld door Timek
volgens de Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO) gedachte. Zo worden ze samen met de kopers
bedacht. Een unieke methode, waar de kopers zijn
meegenomen in het ontwerpproces. De tussenwoningen worden aangeboden voor € 175.000 vrij op naam.
Op dit moment worden de koopovereenkomsten klaar
gemaakt voor ondertekening, waarna de bouw wordt
ingepland.

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

Telefoonnummers:

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

Alle tussenwoningen
Zomervlinder
verkocht
Sinds deze week zijn alle tussenwoningen in het startersproject Zomervlinder
in Standdaarbuiten verkocht. Er zijn
nog twee hoekwoningen beschikbaar.
Dit is bijzonder, aangezien de woningen niet op Funda zijn geplaatst of
bij een makelaar zijn aangeboden. De
kracht van het plan en het doorvertellen binnen het dorp worden hiermee
bevestigd.

Bezoekadres gemeentehuis

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

Fijnaart

Geïnteresseerden voor de laatste twee hoekwoningen
kunnen zich inschrijven via www.timek.nl.

Ingezonden door Jan Gorter
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

College van burgemeester en wethouders blikt terug op afgelopen vier jaar

Van direct betrokken inwoners tot de koning op bezoek
‘Daadkracht’ en ‘genoeg gebeurd, al zat
natuurlijk ook niet alles mee’, typeerde
BNDeStem onlangs de afgelopen vier
jaar van ‘ons’ college van burgemeester en wethouders. Met inwoners die
steeds directer bij de besluitvorming
worden betrokken, extra aandacht
voor veiligheid in alle facetten, nieuwe
manieren van jeugdzorg organiseren
en afval inzamelen - om maar een paar
dingen te noemen – misschien best
een aardige karakterisering. Het scheidend college van burgemeester en
wethouders blikt terug op ‘2014-2018’.
“Niet alleen onze samenleving verandert, hoe we
beleid maken en samenwerken is de afgelopen periode
als het ware mee veranderd”, blikt burgemeester Jac
Klijs terug. “Niet meer zozeer ‘wij bepalen en u als
inwoner volgt’, maar we proberen zoveel mogelijk in te
spelen op initiatieven die vanuit onze samenleving zelf
komen. Dat doen we met onze dorps- en stadstafels die
inmiddels ‘draaien’. Maar ook door te kiezen voor een
andere manier van werken: ideeën en plannen die van

onze inwoners zelf komen waar mogelijk ondersteunen
en zorgen dat ze de benodigde middelen krijgen om
ermee aan de slag te gaan. Samen komen tot keuzes,
daar gaat het om.”

Dorp Moerdijk
Mooi voorbeeld daarvan vindt Klijs de samenwerking
met de inwoners van dorp Moerdijk. “We pakken daar
zaken samen op. De herinrichting van het centrum
bijvoorbeeld. Maar ook de Moerdijkregeling, die garandeert dat inwoners hun huis altijd aan de gemeente
kunnen verkopen met een garantie van 95% van de
taxatiewaarde, heeft gezorgd voor een positieve flow
in het dorp.”
Met de herinrichting van het centrum van Zevenbergen
en het terugbrengen van het water hoopt het college
daar op hetzelfde. “Eind vorig jaar konden we gelukkig
de handtekeningen zetten onder de overeenkomst met
de aannemers die de werkzaamheden straks gaan
uitvoeren”, legt vertrekkend wethouder Jaap Kamp
uit. “Er is gelukkig steeds meer steun voor de plannen,
die zorgen dat het centrum van Zevenbergen straks
nog aantrekkelijker is voor inwoners, bezoekers en
ondernemers.”

Nieuw jeugdzorgsysteem
Enorme opgave die het college afgelopen raadsperiode
op het bordje kreeg was de transitie op het gebied
van jeugd, zorg en werk. Bijvoorbeeld jeugdzorg en
participatiewet werden overgeheveld van het rijk naar
de gemeenten. Moerdijk koos voor zoveel mogelijk
regionaal samenwerken. Resultaat: een nieuw jeugdzorgsysteem waarbij de zorg met andere gemeenten
via gezamenlijke inkoopbureaus wordt ingekocht, en
de oprichting van het Werkplein. “Het is steeds onze
bedoeling geweest om goede zorg te bieden voor
diegenen die het nodig hebben”, verduidelijkt wethouder Eef Schoneveld. “De groep die zorg nodig had
bleek echter groter dan verwacht en de benodigde
zorg zwaarder dan ingeschat. Daardoor ontstond een
tekort op onze jeugdzorg, dat we overigens prima
konden opvangen uit onze reserves. Mooie uitdaging
nu om te zorgen dat we de juiste hulp bieden aan die
groep die dat nodig heeft , maar ook te zorgen dat het
betaalbaar blijft.” Flinke stappen werden gezet met het
verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo’n 80 onveilige
knelpunten in de gemeenten werden gepresenteerd,
inclusief bijbehorende aanpak om ze op te lossen. Wethouder Thomas Zwiers: “Verder werken we hard aan
gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Maar
ook aan het inrichten van verkeersveilige schoolzones
en school-thuisroutes.” Niet onbelangrijk natuurlijk:
de financiën. Het scheidend college laat een gezonde
balans na. Wethouder Jack van Dorst: “Voor de periode
tot 2022 gaan we uit van een sluitende begroting, met
voldoende ruimte om eventuele financiële tegenvallers
op te kunnen vangen. Jeugdhulp is daarbij dus wel een
belangrijk aandachtspunt.”

Hoogtepunten

Van links naar rechts: burgemeester Jac Klijs, wethouder Eef Schoneveld, wethouder Thomas Zwiers,
wethouder Jaap Kamp, wethouder Jack van Dorst en gemeentesecretaris Monique van Bavel.

Hoogtepunten verder voor de collegeleden persoonlijk?
“Veiligheid is in Moerdijk nu echt iets dat ‘staat’,
reageert Jac Klijs. “Van veiligheid met het oog op
bijvoorbeeld het industrieterrein en het vervoer van
gevaarlijke stoffen tot bijvoorbeeld veiligheid in huis
en op straat: we werken beter dan ooit met alle
partijen samen en treffen waar nodig de belangrijke

maatregelen.”
Thomas Zwiers: “We zijn steeds ambitieus geweest
met ons streven om te zorgen dat we een zo groot
aantal mensen met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt weer aan het werk kunnen krijgen. Daar
slagen we steeds beter in, we doen het beter dan het
landelijk gemiddelde. Trouwens ook als het gaat om
het aantal werklozen.”
Jaap Kamp: “Duurzaamheid was en is een belangrijk
thema. Samen zorgen voor minder afval bijvoorbeeld
en te zorgen dat we hergebruiken wat hergebruikt kan
worden. We hebben gekozen voor een nieuw afvalinzamelsysteem en inmiddels staan in bijna al onze
dorpen en stadjes de afvalcontainers en gaan we het
ook echt doen. Met uiteindelijk winst voor het milieu
en straks wel degelijk ook voor onze portemonnees.”
Jack van Dorst: “We hebben hard gewerkt aan onze
gemeentelijke dienstverlening. Het kon allemaal wel
wat efficiënter en effectiever, bleek uit onderzoeken.
We hebben hier zeker stappen gezet. De rapportcijfers
in de diverse onderzoeken stijgen, en liggen inmiddels boven het landelijk gemiddelde. Daar ben ik blij
mee, want het gaat hier om zaken waarmee we onze
inwoners direct en persoonlijk helpen. We kiezen voor
digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar nodig,
om zo al onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Maar we zijn er nog niet: komende jaren
gaan we zorgen dat we alles nog meer op maat kunnen
‘organiseren’.”
Eef Schoneveld: “Een mooie, letterlijke bekroning
voor Moerdijk was toch echt het verrassingsbezoek van
koning Willem-Alexander aan Fijnaart. In het kader van
het project ‘De wijkzuster terug’ bezocht hij twee jaar
geleden de Fendertshof om zich te laten informeren
over hoe de wijkzusters daar werken. Prachtig hoogtepunt voor het werk van de wijkzusters. En eigenlijk
voor alle inwoners van Moerdijk natuurlijk, want hoe
vaak krijgen we hier nou een staatshoofd op bezoek?”

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Schrijf u nu in voor de gratis budgetcursus “Rondkomen met inkomen”
Heeft u geen goed overzicht van uw inkomsten en
uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend, waardoor
u soms door de bomen het bos niet meer ziet? Houdt
u nooit geld over aan het einde van de maand? Meldt
u zich dan aan voor de budgetcursus Rondkomen met
Inkomen.

• Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn er?
• Bewuster keuzes maken binnen en met uw budget.
• Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.
Over uw persoonlijke financiële situatie wordt cijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het
doel om beter rond te leren komen. De cursus bestaat
uit zes bijeenkomsten van ieder twee uur en deelname
is gratis. De minimale groepsgrootte is 8 personen
en maximaal 15 personen. Iedereen kan in principe
meedoen. Wel is het belangrijk dat u wilt meedoen in

In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder
andere:
• Een goede administratie: Hoe en waarom?
• Een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en
uitgaven te maken.

Locatie

• Digitaal via de website www.moerdijk.nl/budgetcursus;
• Telefonisch op werkdagen tussen 08.30 en 12:00 uur
bij de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer: 14 0168.
Na uw aanmelding wordt telefonisch contact met u
opgenomen om te bepalen of de inhoud van de budgetcursus aansluit bij uw wensen.

Multifunctioneel Centrum De Kristal in Zevenbergen,
Kristallaan 25C.

Meer informatie

U kunt zich tot en met maandag 7 mei 2018 aanmelden
op de volgende manieren:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer:
14 0168.

groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende
beheerst.

Cursusdata
Donderdag 17, 24, 31 mei en 7, 14 en 21 juni 2018. Alle
bijeenkomsten zijn van 18:30 uur tot 20:30 uur.

Aanmelden

BEKENDMAKINGEN
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.

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.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen:
1. De parkeerschijfzone het gehele jaar in te stellen
van donderdag tot en met zondag van 11:00 uur tot
21:00 uur, met een maximale parkeerduur van 2 uur,
door plaatsing van borden E10 en E11 van bijlage1
van het RVV 1990;
2. De parkeerschijfzone gedeeltelijk op te heffen op het
parkeerterrein bij de Jumbo.

Adres
Middenweg (ongenummerd) nabij nr. 35 te Moerdijk

Omschrijving project
Het bunkeren van vloeibaar gas (LNG) van tankauto naar schip

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 maart 2018 tot en
met woensdag 9 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

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 Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht.

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
Achterdijk 145 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het vervangen van de gevel en een interne verbouwing

Datum ontvangst
24 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.

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
Voorstraat 42-44 in Willemstad
Lillehammer 7 in Klundert
Groenstraat 30 in Willemstad
Distriboulevard 27 in Moerdijk
Vuurvlinder 1 in Standdaarbuiten
Bosselaar Zuid Deelgebied 2A
			
Schansdijk (kavel 41) in Zevenbergen
Komeetweg (ten oosten van 8d, 8e en 8f) in Moerdijk
Schansdijk (kavel 23) in Zevenbergen

Omschrijving project
Realiseren van een extra kamer op de begane grond (Interne verbouwing)
Bouwen van een nieuwe woning en het plaatsen van een uitrit
Plaatsen van een aanbouw
Uitbreiden van een bestaande laadkuil
Plaatsen van een overkapping en schutting
Gewijzigd uitvoeren van de reeds eerder verleende vergunning sba 2016/2146
(uitvoeren van bluswatervoorzieningen)
Plaatsen van een tuinhuis
Realiseren van een tijdelijke stallingsruimte (tent)
Legaliseren van een tuinhuisje

Datum ontvangst
16 maart 2018
15 maart 2018
16 maart 2018
15 maart 2018
19 maart 2018
15 maart 2018
19 maart 2018
15 maart 2018
20 maart 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 maart 2018 tot en met 21 maart 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Omschrijving project
Aanpassen brandcompartimentering
Vervangen van de werktuigberging
Vervangen van de mestopslag

GEMEENTE NODIG?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VESTING WILLEMSTAD
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 28 maart 2018 tot en met 9 mei
2018 voor iedereen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Vesting Willemstad’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.
VestWillemstad-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is
opgesteld om een actualisatie van de vigerende regeling mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en
kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/Ruimtelijkeplannen. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de
gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

EVENEMENTENVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Adres
Vlasweg 2 in Moerdijk
Zuidlangeweg 15 in Oudemolen
Eerste Kruisweg (ongenummerd) in Standdaarbuiten

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 8 mei 2018
ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 8 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.

Datum verzonden
16 maart 2018
16 maart 2018
20 maart 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.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het wijzigen van de datum van het buurtfeest op de
Stationsstraat ter hoogte van de huisnummers 6, 8
en 10 in Zevenbergen van 16 juni 2018 in 25 augustus 2018 (verzonden 14 maart 2018)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de
gemeente Moerdijk. Dit termijn gaat in na de dag van
verzending van het besluit aan de aanvrager.

