DE RAAD AAN DE SLAG
Uw raadsleden hebben een volle agenda. Waar
houden zij zich dan zoal mee bezig? Wekelijks kunt u
langs deze weg kennis nemen van zaken die in raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere
bijeenkomsten besproken worden. Ook blikken wij
kort terug op de afgelopen vergaderingen.

In contact met de raad
Er zijn voor inwoners verschillende mogelijkheden om
de gemeenteraad in contact te komen. Een briefje is
zo geschreven. U kunt deze sturen naar het gemeentehuis, maar ook altijd mailen naar griffie@moerdijk.
nl. U kunt ook rechtstreeks met raadsleden contact
opnemen. De contactgegevens staan op https://
www.moerdijk.nl/web/Gemeenteraad/Gemeenteraad-Gemeenteraad.html.
Wilt u de gemeenteraad toespreken of bij een commissie inspreken; informeer naar de mogelijkheden
via de griffier, de heer Ricus Tiekstra, 0168-373428 of
griffie@moerdijk.nl

21 september hoorzitting
bestemmingsplannen
Op 21 september houdt de gemeenteraad hoorzittingen voor twee bestemmingsplannen. Tijdens een
hoorzitting krijgen indieners van een zienswijze de
gelegenheid hun zienswijze mondeling tegenover
raadsleden toe te lichten.
Dit keer gaat het om het bestemmingplan Molenstraat-Markt-Doelstraat te Zevenbergen. Dit bestemmingsplan moet het centrum van Zevenbergen een
kwaliteitsimpuls geven. Tegen dit plan is één zienswijze ingediend.
Het tweede bestemmingsplan betreft het bestemmingplan Noordelijke Randweg. Dit plan moet de
omlegging van de Noordelijke randweg mogelijk
maken. Tegen dit bestemmingsplan zijn 14 zienswijzen ingediend.

Raadsbijeenkomsten
Op 21 september 2017 wordt de interactieve bijeenkomst met schoolbesturen en raadsleden uit buurgemeenten van 26 september 2017 voorbereid.

Op 28 september 2017 wordt de begroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019 – 2021 in een raadsbijeenkomst aan de raad aangeboden. Het college zal
dan een mondelinge toelichting geven op de in de
begroting opgenomen plannen. De begroting wordt
in de raadsvergadering van 2 november vastgesteld.

Commissievergaderingen
De eerstvolgende commissievergaderingen staan
gepland op 3, 4 en 5 oktober a.s. De agenda’s voor
deze vergaderingen worden uiterlijk op 22 september
gepubliceerd op https://moerdijk.raadsinformatie.nl/.

Terugkijkend
De eerste week na het zomerreces was direct een
drukke week. Raadsleden kunnen in zijn algemeenheid wel iedere avond ergens naar toe.
Op dinsdag 5 september was er de bijeenkomst in de
Ankerkuil waar raadsleden en leden van de bewonersgroepen uit Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek spraken over de plannen van de provincie
voor het plaatsen van windturbines langs de A-16.

Dit overleg zal uitmonden in een zienswijze van de
gemeenteraad op deze provinciale plannen die op 14
september wordt vastgesteld.
Daarvoor had de Rekeningcommissie al vergaderd
over verschillende aan de raad uit te brengen adviezen. Op de agenda stonden o.a. de jaarstukken 2016
en het accountantsrapport, het controleprotocol voor
de jaarstukken 2017, het plan van aanpak verbetering
administratieve en financiële organisatie en de evaluatie van de accountantsdienstverlening.
Op 6 september was de gemeenteraad vertegenwoordigd bij de Inspiratiebijeenkomst die de griffiers in de
regio West-Brabant in Breda organiseerden.
Op 7 september werden raadsleden door Nelleke
Tolenaars in de gelegenheid gesteld na te denken
over de manier waarop zij de Moerdijkse Jongerenraad willen en kunnen betrekken bij het gemeentelijk
beleid.
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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
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Internet

De gemeente Moerdijk heeft veel respect en waardering voor het werk dat veteranen onder vaak
zware en moeilijke omstandigheden hebben verricht. Om deze erkentelijkheid te tonen zijn alle
veteranen uit de gemeente Moerdijk uitgenodigd
voor een bijeenkomst op vrijdag 29 september
2017, van 15.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis,
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen.

Fototentoonstelling
veteraneninstituut

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

Van dinsdag 26 september t/m vrijdag 29 september 2017 is er in het gemeentehuis een fototentoonstelling van het Veteraneninstituut. De tentoonstelling geeft een beeld van de grote missies en
persoonlijke ervaringen. U bent van harte welkom
om de tentoonstelling te bezoeken. Dit kan tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis.

@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

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Uitnodiging
veteranenbijeenkomst
op vrijdag 29 september

Mocht u veteraan zijn (of iemand kennen) en toch
geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u zich
aanmelden via julia.folmer@moerdijk.nl. Vragen of
opmerkingen? Neem dan ook contact op met Julia
Folmer, bereikbaar via telefoonnummer 14 0168.

Postadres

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Ingezonden door Truus van Unen
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.

Stadstafel Willemstad:
18 september
De volgende stadstafel op maandag 18 september
vanaf 19.30 in gebouw Irene. Alle inwoners van
Willemstad zijn welkom.

Vernieuwing waterleidingen in Klundert
Brabant Water vernieuwt tussen 4 september - 30 november 2017 diverse waterleidingen in en rondom Klundert. Het
werk is opgedeeld in 4 fases:
1. Fase 1: Nieuwendijk - Start 4 september 2017
2.	Fase 2: Zevenbergseweg 1 t/m 11 		 Start 18 september 2017
3.	Fase 3: Zevenbergseweg (De Druif) 13 t/m 22 - Start
begin november 2017
4.	Fase 4: Zevenbergseweg 25 t/m 30 Start 16 oktober 2017

Wat merkt u er thuis van?
Het werk wordt gedaan tussen 07:30 en 17:00 uur. Brabant Water zorgt ervoor dat u hiervan zo min mogelijk
merkt. Toch is enige overlast helaas onvermijdelijk.
Wanneer zij bij u in de straat aan het werk zijn, heeft u
misschien even geen water. U ontvangt hierover vooraf
bericht per brief of kaartje.

Mogelijke overlast op straat
Het werk wordt in gedeeltes gedaan om te zorgen dat u
zo kort mogelijk zonder water zit. Dit betekent wel dat
de straat een paar keer wordt opengebroken en weer
dichtgemaakt. U kunt altijd dichtbij huis parkeren.

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.

Meer informatie

Uitvoering

Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd
worden? Dan krijgt u een brief met informatie over het
werk en contactgegevens. Of kijk alvast op www.brabantwater.nl voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Aannemersbedrijf Van Vulpen voert de werkzaamheden
uit in fase 1, 2 en 4. In fase 3 worden de werkzaamheden uitgevoerd door Brabant Water.

Uitleg over openbaar vervoer:
consulenten gevraagd!
U bent hét aanspreekpunt en vraagbaak rondom openbaar vervoer, voor
iedereen die daar niet goed (meer) mee uit de voeten kan. U geeft informatie
over alle mogelijke soorten van vervoer in de gemeente, zoals bijvoorbeeld
over de aanvraag en het gebruik van de OV-chipkaart of bijvoorbeeld de
deeltaxi of de overstaptaxi.
Het kan ook zijn dat u bij een eerste trein- of busreis
persoonlijk begeleider bent. Of dat u informatie geeft
aan organisaties van bijvoorbeeld ouderen. Kortom,
u helpt anderen letterlijk en figuurlijk weer op weg!
Natuurlijk kunt u goed met mensen omgaan, bent
u pro-actief en heeft u affiniteit met het openbaar
vervoer. U kunt goed met een computer overweg.

Na een speciale training van twee dagdelen kunt
u meteen aan de slag. De consulenten worden
ondersteund en aangestuurd vanuit Surplus Welzijn,
maar u heeft een grote vrijheid in de invulling van deze
rol. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Renske
Littooij van de Vrijwilligerscentrale, tel. 0168-323350
of via e-mail: renske.littooij@surpluswelzijn.nl.

Inventarisatie
begraafplaats Klundert
De gemeente Moerdijk gaat in april 2018 de
gedenkstenen op de muurtjes van de begraafplaats
Klundert verwijderen. Het gaat hier om gedenkstenen
van graven die in het verleden zijn geruimd. Omdat
de begraafplaats in Klundert te kampen heeft met
ruimtegebrek is besloten om deze muurtjes te
verwijderen zodat in de toekomst nieuwe graven
gerealiseerd kunnen worden.
Op moerdijk.nl/Inventarisatie-begraafplaats-Klundert
kunt u zien om welke gedenkstenen het gaat. Bent u
een familielid van één van de personen die op deze
gedenkstenen staat? Neem dan contact op met de
gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168. Wij
willen namelijk van u weten of u de gedenksteen in bezit
wilt krijgen of dat deze door ons vernietigd mag worden.
U heeft tot 1 april 2018 de gelegenheid om dit aan
ons te laten weten. De gedenkstenen die niet door
familie worden meegenomen of waar niemand op
heeft gereageerd, worden door de gemeente Moerdijk
vernietigd.

Dorpstafel Standdaarbuiten:
19 september
De volgende dorpstafel is op dinsdag 19 september
vanaf 19.30 uur in De Standaert. Op de agenda
staat o.a. een toelichting op de overlast van het
bedrijventerrein, laatste informatie over de Timberwolfstraat 1 en de stand van zaken over het Huis
van de Wijk. Alle inwoners van Standdaarbuiten
zijn welkom.

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
Tobé, G.A.P.

Geboortedatum
18-04-1994

Adres
Van Strijenstraat 31, 4791 CC Klundert

Datum beslissing
06-09-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

VASTSTELLING BELEIDSREGELS

“Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 22
augustus 2017 de BELEIDSREGELS “Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ” heeft

vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op de
derde dag na bekendmaking en werkt terug tot en met
1 januari 2017; en ligt voor iedereen bij de receptie
in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment

van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.
moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor
nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact
opnemen met mevr. M. Bestebreur-Hofman van de
afdeling RMO-advies.

plaatsen van de loopbrug met ponton nabij het Havenhoofd 2 in Willemstad. Belanghebbenden hebben 6
weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te
dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van

het gedoogbesluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift
richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Gedoogbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij
hebben besloten tot het gedogen van de aanmeervoorziening, totdat een beslissing is genomen op de
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag te weigeren:
Naam en adres inrichting
Moye Keene 88 in Klundert

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Plaatsen van een kozijn

Datum verzonden
5 september 2017

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.

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:
Omschrijving project
Plaatsen van zonnepanelen
Plaatsen van een pompkelder
Plaatsen van een tijdelijke stacaravan
Bouwen van een carport incl. een tuinhuisje

Datum ontvangst
31 augustus 2017
31 augustus 2017
30 augustus 2017
30 augustus 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 23 augustus 2017 tot en met 30 augustus 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kerkring 13 in Willemstad
Achterstraat nabij 20b in Willemstad

Omschrijving project
Uitvoeren van gevelonderhoud aan de noord-oost- en noord-westgevel
Vervangen van een bestaande brug

Datum verzonden
4 september 2017
1 september 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

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, 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
Pieter de Hooghstraat 1 in Fijnaart

Omschrijving project
Plaatsen van een schutting

Datum ontvangst
6 juli 2017

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 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 Toeterfeest in gymzaal de Waai
aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 28 oktober

Ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied en
bijbehorende planMER
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
(NL.IMRO.1709.Buitengebied-BP30) en de bijbehorende
planMER voor iedereen ter inzage liggen. Het plan heeft
betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de
gemeente Moerdijk (alle gronden buiten de bebouwde
kom). Aanleiding is de behoefte aan één nieuw, integraal, uniform, actueel en digitaal bestemmingsplan dat
geldt voor (nagenoeg) het gehele buitengebied. In het
buitengebied geldt één plan en daarmee één planologisch regime. Het proces is gestart met het opstellen
van de Visie Buitengebied, die de basis vormt voor dit
nieuwe bestemmingsplan. Het voorontwerp van dit plan
heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Iedereen die
een inspraakreactie op dit plan heeft ingediend, heeft
een reactie ontvangen. Dit alles heeft geresulteerd in
het ontwerpbestemmingsplan. In het plan wordt de
bestaande legale situatie vastgelegd. Daarnaast worden
kleinschalige ontwikkelingen met een beperkte invloed
op de omgeving meegenomen. Grotere nieuwe ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan niet meegenomen.
Deze doorlopen een eigen planologische procedure. Het
bestemmingsplan Buitengebied is planMER-plichtig op
grond van de Wet milieubeheer en het daaraan gekoppelde Besluit milieueffectrapportage. Dat betekent dat de
milieueffecten van het plan moeten worden onderzocht.
Dit onderzoek is weergegeven in de planMER.

Ter inzage

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Adres
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Oude Heijningseweg 1 in Heijningen
Steenweg 105 in Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

2017 van 19:00 uur tot 23:30 uur (verzonden 5 september 2017).
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.

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende planMer
liggen vanaf 14 september tot en met 25 oktober 2017 ter
inzage in het gemeentehuis te Zevenbergen. U kunt het
plan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis,
inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan is
daarnaast digitaal te raadplegen op de website http://
www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien
op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/buitengebied.

Zienswijzen
Iedereen kan tot en met 25 oktober 2017 een schriftelijke
of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de planMER. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente
Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via
info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied”. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig
een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Beschikking Wabo uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een
vergunning verleend voor:
Adres
De Langeweg 12a in
Zevenbergen

Omschrijving project
Het plaatsen van een
waskiosk

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang donderdag 14 september 2017 tot en
met woensdag 25 oktober 2017 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.

