Sinterklaasintochten gemeente Moerdijk 2018
Zaterdag 17 november
14.00 uur Voorstraat, Fijnaart
14.00 uur Haven, Standdaarbuiten
14.30 uur Middentracé, Zevenbergen
Zondag 18 november
16.30 uur Kerkgebouw, Noordhoek
Zaterdag 24 november
13.00 uur Haven, Moerdijk
13.45 uur Haven, Benedenkade Willemstad
11.30 uur Stadhuisplein, Klundert
Zondag 25 november
14.00 uur Water tussen eiland "de Kafmolen"
en de Vlijt, Zevenbergschen Hoek
Zaterdag 1 december
13.00 uur Dorpsplein Langeweg
Maandag 3 december
12.45 uur Haven Willemstad, Pakjesboot 12

Ook dit jaar mogen we Sinterklaas
verwelkomen in onze gemeente,
wel tien keer om precies te zijn! De
intochten zijn in het schema terug te
vinden.
50ste keer Willemstad

De Sint zal dit jaar Willemstad tweemaal
bezoeken. Beide intochten zijn extra bijzonder.
De Sint zal namelijk op 24 november voor de
50ste keer aanmeren in Willemstad. Meer
informatie: www.sinterklaaswillemstad.nl.

Tv-opnames Pakjesboot 12

Willemstad krijgt naast de reguliere intocht op
24 november ook bezoek van Pakjesboot 12, de
stoomboot bekend van televisie. De boot gaat
naar diverse plaatsen in het hele land en ligt op
3 en 4 december in Willemstad. Meer informatie,
tijdstippen van de rondleidingen en het bestellen
van tickets is te vinden op www.pakjesboot.nl. 

14 november 2018
- Kloosterlaan 41 in Langeweg
- Groenstraat 34 in Willemstad
- Noordschans (kavel 2 en 6) in Klundert
- Zuidlangeweg 2a in Oudemolen
- Kadedijk 56 in Fijnaart
- Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
- Zuidhaven 171 in Zevenbergen
		
- Bosselaar Zuid

Plaatsen van een dakkapel
Vervangen van de goot van de woning
Plaatsen van een kunststoffen kas
Plaatsen van een kantoorcontainer
Uitbreiden van het terras
Bouwen van een bedrijfswoning
Vervangen van de oude naar nieuwe
huisstijlreclame
Plaatsen van een geluidsscherm

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Noordlangeweg 8 in Willemstad	Bouwen van een pluimveestal en intrekken
omgevingsvergunning van 14 juni 1999
- Derde Weg 7a in Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een loods
- Arkelhof 93 in Zevenbergen	Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde
- Oslo 2 in Klundert	Bouwen van een woning en het aanleggen
van een inrit
- Oslo 6 in Klundert	Bouwen van een woning en aanleggen van
een inrit
- Stadsedijk 53 in Heijningen
Bouwen van een agrarische bedrijfsloods
 Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Adres
Omschrijving voorgenomen activiteit
Hazeldonk 9 in Langeweg	Uitbreiding van de in te nemen soorten
en hoeveelheden afvalstoffen aan de
Hazeldonk 9 in Langeweg

Werkzaamheden Oudemolensedijk
Maandag 19 november starten
de werkzaamheden aan de
Oudemolensedijk tussen Oudemolen
en de A59. De bestrating van de weg
buiten de bebouwde kom zal tot en
met het huidige plateau, nabij de
komgrens van Oudemolen, vervangen
worden door asfalt. Gelijktijdig zal het
huidige plateau omgevormd worden
tot een wegversmalling in combinatie
met een fietsoversteek.

Afhankelijk van de weersomstandigheden
zullen de werkzaamheden medio december a.s.
zijn afgerond. Gedurende de werkzaamheden
zal dit deel van de Oudemolensedijk voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer niet
bereikbaar zijn.
De verkeersomleidingen zullen met de bekende
gele borden worden aangegeven. Hoewel enige
overlast niet te vermijden zal zijn zullen wij
proberen deze tot een minimum te beperken. 

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
RECTIFICATIE MOERDIJKSE BODE WEEK 44
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- De blokhut 4 in Langeweg	Verbouwen van de garage/berging tot
woning
Dit moet zijn:
Adres
Omschrijving project
- Zuiddijk 45A in Langeweg	Verbouwen van de garage/berging tot
woning
 Kennisgeving anterieure overeenkomst
Er is een overeenkomst gesloten tussen gemeente Moerdijk en Sakko Commercial
B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. De overeenkomst is gesloten ten behoeven van de
mogelijkheid tot ontwikkeling van een onbemand tankstation op de locatie Markweg
ongenummerd in Standdaarbuiten.
 Bestemmingsplan ‘Buitengebied Schansdijk 5 in Zevenbergen’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schansdijk 5 in Zevenbergen’ (planidentificatie
NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP40) is ongewijzigd vastgesteld. Dit plan is opgesteld voor het
legaliseren van het aanwezige landbouw- en loonwerkbedrijf.
 Vaststelling verordeningen
• De Financiële verordening gemeente Moerdijk is vastgesteld.
•	De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente
Moerdijk is vastgesteld.
• Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant is vastgesteld.
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2019 en liggen voor iedereen bij de
receptie in het gemeentehuis ter inzage. Zij zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en
vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of
via www.overheid.nl.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Jan Steenstraat 18 in Fijnaart
Veranderen van de bestaande uitrit
- van Glymesstraat in Zevenbergen
Renoveren van 7 woningen

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- All Trade B.V., Westerstraat 37 in Klundert, voor het veranderen van het bedrijf
- Akkerbouwbedrijf Van Aart, Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen, voor het veranderen
van het bedrijf
- Palletbedrijf Lans B.v., Vlietweg 9 in Klundert, voor het starten van het bedrijf
- A. en L. Dane CV, Noordlangeweg 8 in Willemstad, voor het veranderen van het bedrijf
 Wet milieubeheer, betreffende weigering stellen van maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Omschrijving project
- Molenstraat 32 in Standdaarbuiten	Activiteitenbesluit biedt geen mogelijkheid
om maatwerkvoorschrift op te leggen
voor geluid dat niet veroorzaakt wordt
door activiteiten of installaties binnen de
inrichting, maar door verkeersaantrekkende
werking van het bedrijf (indirecte hinder)
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Langeweg-Zuid 4 in Standdaarbuiten	Het realiseren van een uitloop aan de
pluimveestallen (afwijken bestemmingsplan
en verandering milieu)
 Intrekken omgevingsvergunning Wabo
Adres
Omschrijving project
- Noordlangeweg 8	De omgevingsvergunning van 14 juni 1999
voor de realisatie van een 2e pluimveestal
(volgt uit aanvraag omgevingsvergunning
voor de (her)bouw van een pluimveestal)
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Hofstraat 1 in Willemstad	Het veranderen van het interieur m.b.t.
toegankelijkheid (plaatsen lift) en
geluidwerende voorzieningen van de vloeren
- Plaza (ongenummerd) Moerdijk	Het realiseren van een kantoor met 4
bouwlagen met bijbehorend praktijkruimte
Evenementenvergunning
•	Het houden van de intocht van Sinterklaas in Zevenbergschen Hoek op 25 november
2018 van 13:30 uur tot 16:00 uur met de ontvangst aan de Vlijt en dan in optocht naar de
Zevensprong (verzonden 31 oktober 2018)
•	Het houden van de intocht van Sinterklaas in het centrum van Klundert op 25 november
2018 vanaf 13:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 31 oktober 2018)
•	Het houden van de Pakjesbootdagen in de Haven van Willemstad op 3 en 4 december
2018 (verzonden 31 oktober 2018)
 Standplaatsvergunning
•	Er is een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop
kerststukjes aan de Moye Keene 97 in Klundert op 8 december 2018 van 10:00 uur tot
16:00 uur (verzonden 31 oktober 2018).
•	Er is een vergunning gewijzigd voor het innemen van een standplaats door een “Knipbus”
op het Stadhuisplein in Klundert, wekelijks op woensdag van 12:00 uur tot 18:00 uur
en op vrijdag van 09:00 uur tot 20:00 uur, met uitzondering van de dagen waarop een
huwelijksvoltrekking plaatsvindt in het oude stadhuis in Klundert. Op deze dag wordt
een standplaats op de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 7 in Klundert ingenomen
(verzonden 6 november 2018).

Contact

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57

