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Vanaf eind februari vindt in opdracht
van de provincie Noord-Brabant de
bodemsanering plaats van het voormalige Caldic terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen. De bodemsanering wordt uitgevoerd door SUEZ
Recycling en Recovery Netherlands
en neemt ongeveer twee maanden in
beslag.

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

In 2015 zijn de gebouwen en installaties van
Caldic Chemie gesloopt. Uit het milieutechnisch
bodemonderzoek dat volgde, bleek dat er in de
bodem verontreinigingen aanwezig zijn. Het gaat om
grondstoffen en producten die in het productieproces
gebruikt zijn.

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

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

De bodemsanering bestaat uit het ontgraven en
afvoeren van ca. 4.500 m3 verontreinigde grond. De
afvoer van de verontreinigde grond gaat via de weg.
Dat betekent tijdelijk extra vrachtverkeer op de route
Schansdijk - Provinciale Weg. Als alles goed verloopt,
is de sanering eind april afgerond.

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 Martin van Mourik
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.

22 februari: gratis online cursus over dementie
Maakt u zich zorgen over de vergeetachtigheid van uw
partner of iemand in uw omgeving? Zou er misschien
sprake kunnen zijn van dementie, of toch niet? Erg
fijn wanneer u in zo’n geval het onderwerp dementie
bespreekbaar kunt maken. Maar hoe doe je dat? Een
gratis online cursus op donderdag 22 februari helpt u dit
moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken.

• Hoe herken ik de symptomen van dementie?
• Hoe maak ik het vermoeden van dementie bespreekbaar?
• Hoe zorg ik dat er duidelijkheid komt over mijn vermoeden?
• Waarom is het stellen van een diagnose bij dementie zo belangrijk?
• Waar kan ik terecht voor een diagnose?

Voor wie?
Iedereen die die meer wil weten over dementie en het bespreekbaar maken ervan.

Wat houdt het in?
Simpel: op donderdag 22 februari om 19.30 uur krijgt u de kans om via uw tablet,
computer of smartphone te worden bijgepraat door drie experts op het gebied
van dementie (Gerben Jansen – casemanager, Freek Gillissen - verpleegkundig
consulent en Jacqui van Kemenade - huisarts). Zij geven dan praktische tips en
beantwoorden vragen als:

Aanmelden
Aanmelden gaat heel snel en eenvoudig. Ga naar: dementie.cz.nl. Vul uw
gegevens in. U ontvangt daarna een bevestigingsmail met meer informatie. Kunt u
niet op 22 februari? Meld u dan toch aan. U ontvangt na het seminar een e-mail,
zodat u het op een later tijdstip terug kunt kijken.

Adviesbureau Antea Group uit Oosterhout begeleidt
de bodemsanering. Een milieukundige begeleider
controleert tijdens en na de sanering of de
verontreiniging voldoende is verwijderd. Mocht u
tijdens de uitvoering van de bodemsanering vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer M.
Snijers van Antea Group (06 - 22 97 62 14).

Aanslag lokale
belastingen 2018

Aan het einde van de maand februari 2018 ontvangt
u de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen:

Heeft u BuitenBeter al op uw smartphone?

• Wie belasting moet betalen, ontvangt de aanslag van
de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
• Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw digitale
postbus) van MijnOverheid, ontvangt via e-mail een
bericht dat de aanslag in de Berichtenbox zit.
• Wie nog niet is aangemeld bij de Berichtenbox,
ontvangt een papieren aanslag per post.

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens
gedumpt of een fietspad met enorme gaten?

Aanmelden bij MijnOverheid

Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone. Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen
op de plek én het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile
en werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

BUITEN
BETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE
Volg ons ook via facebook www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

U kunt zich aanmelden voor de digitale
aanslag en andere post van de BWB op
www.mijn.overheid.nl met uw DigiD-code. Kies bij
Instellingen onder Samenwerkingsverbanden voor
Belastingsamenwerking West-Brabant. U krijgt dan
de volgende aanslag voor de lokale belastingen in uw
Berichtenbox.

Informatie over betalen
Als u niet via automatische incasso betaalt, is er één
betalingstermijn. Het te betalen bedrag moet binnen
twee maanden op de bankrekening van de BWB staan.

Vragen?
Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl of bel
met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. De
openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30
uur.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

GEMEENTE NODIG?

APPEN KAN OOK! 06 - 127 768 57

BEKENDMAKINGEN
Hiernaast 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.

VERKEERSBESLUIT(EN)

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

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

- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 34-XH-BJ, een parkeervak nabij de woning Danielstraat 2a, aan
te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 3 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 3 april 2018 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift
vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

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
Stadhuisring 1 in Klundert
Vogelwikkestraat 4 in Zevenbergen
Wilhelminaplein 11a in Moerdijk
Markt 19 en 19a in Standdaarbuiten
Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten
Stadsedijk 56 in Oudemolen
Oostelijke Randweg 6 in Moerdijk
Hazeldonk 9 in Langeweg
Glasweg 7 in Heijningen

Omschrijving project
Herstel glas-in-loodbeglazing van het voormalig stadhuis Klundert
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van dakkapellen
Verbouwen van de supermarkt en de bovenwoning
Vervangen van de mestopslag
Plaatsen van dakkapellen
Wijzigen op- en overslaglocatie
Realiseren van een weegbrug
Uitbreiden van de bedrijfsinstallaties van het hoofdgebouw

Datum ontvangst
5 februari 2018
9 februari 2018
5 februari 2018
1 februari 2018
1 februari 2018
5 februari 2018
2 februari 2018
2 februari 2018
5 februari 2018

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• WNW Windplan B.V., Keteldiep 3, Klundert, voor het
veranderen van het bedrijf.
• M.J.P. van Riel holding B.V., Plaza 10 in Moerdijk,
voor het oprichten van het bedrijf.
• Brabant AG Industrie, Houtsnipweg 11, Klundert,
voor het oprichten van het bedrijf.
• L.A.J. Ammerlaan, Kwartiersedijk 15, Fijnaart, voor
het plaatsen van een propaantank.
• Bouwbedrijf Jos Vrolijk B.V., Industrieweg 25, Zevenbergen, voor het oprichten van het bedrijf.
• B.A.T.S., Looierij 26, Zevenbergen, voor het oprichten
van het bedrijf.

Volg ons ook
via twitter

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, vergunningen in te trekken voor:
Adres
Middenweg 51 Moerdijk Gooskens Hout

Omschrijving project
Intrekken omgevingsvergunningen omdat de bedrijfsvoering thans valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 februari tot en met woensdag 4 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

@Moerdijkse_Stem

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente
Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 7 februari 2018 tot en met 14 februari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Driehoefijzersstraat 15 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
tijdelijk veranderen van de voormalige bedrijfsruimte in oefenruimte (periode 10 jaar)

Datum verzonden
7 februari 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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

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
Glasweg 6 in Heijningen

Omschrijving project
Uitbreiden van het bestaande gebouw

Datum ontvangst
14 december 2017

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, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.

EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een Boekendriedaagse in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19a in Zevenbergen van 1
tot en met 3 maart 2018 (verzonden 13 februari 2018)
• Het houden van circusvoorstellingen op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart van 4 tot
en met 8 april 2018 (verzonden 13 februari 2018)
• Het houden van een feestavond voor vrijwilligers en
sponsor in de kantine van v.v. Den Hoek Vooruit aan
de Bloemendaalse Zeedijk 2b in Zevenbergschen
Hoek op 10 maart 2018 van 20:00 uur tot 01:00 uur
(verzonden 13 februari 2018)
• Het houden van een Paasmarkt in het Activiteitencentrum van Stichting Sovak aan de Niervaartweg 1a
in Klundert op 24 maart 2018 van 09:30 uur tot 12:30
uur (verzonden 13 februari 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.

