DE RAAD AAN DE SLAG
In deze publicatie met name aandacht voor de informatieve bijeenkomsten op 23 en 30 november. Op 23
november bent u welkom in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis. Op 30 november wordt u ontvangen in
het Mauritshuis in Willemstad. Beide bijeenkomsten
beginnen om 19:30 uur.
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.

Komende raadsbijeenkomsten
Duurzame openbare verlichting
De openbare verlichting is momenteel energieverslindend en dus duur. De ombouw naar LED-verlichting
moet er voor zorgen dat de energierekening van de
gemeente aanmerkelijk goedkoper gaat uitvallen.
Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan een
meer duurzame samenleving.
Op 23 november wordt de gemeenteraad over de
ombouw naar LED-verlichting bijgepraat.

Nieuwe vormen van openbaar vervoer
Samen met bewonersgroepen is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor eigentijdse vormen van
openbaar vervoer in de gemeente Moerdijk. Moerdijk

is een uitgestrekte gemeente, met lange verbindingen
tussen de dorpen en steden binnen de gemeente.
Ook de verbindingen met omliggende plaatsen zoals
Roosendaal, Etten Leur en Breda vragen om een passende oplossing. In het onderzoek is ook gekeken naar
het vervoer van en naar het Industrieterrein.
Tijdens de informatieve bijeenkomst op 23 november
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Bestemming Mauritshuis
Op 30 november wordt de gemeenteraad meegenomen in bijzondere verhalen. Wat hebben last, list en
lust met elkaar te maken? En waar wordt het leven
echt geleefd, in de schaduw of de zon, in de regen of
de wind? Kom het ontdekken in het Mauritshuis op
30 november a.s.

Toeristisch fonds
Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk laat zien waar zij
afgelopen jaar en komend jaar mee bezig is.

Terugblik commissievergaderingen
Tijdens de afgelopen commissievergaderingen hebben commissies over diverse onderwerpen gesproken.
De inwoners van Heijningen hebben sinds de aanleg
van de A4-A29 last van verkeerslawaai. De fracties

hebben besloten de leden van de Tweede Kamer te
vragen maatregelen te treffen.
In een verordening zijn uniforme regels rond vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht voor de gemeenten Etten Leur, Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert vastgelegd. Hiermee is het voor iedereen in deze gemeente
duidelijk op welke manier deze werkzaamheden worden verricht. De commissie vindt dit ook een goed
idee.
Verder heeft de commissie gemeend dat het voorstel
om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
sanering van de Bult van Pars in Klundert in verband
met de eventuele bouw van woningen of van een
supermarkt.
Bijenlinten kunnen een positieve invloed hebben op
de bijenstand. Een meerderheid van de commissie
kon met het voorstel instemmen. Alleen de VVD en de
PvdA hebben nog geen uitsluitsel gegeven.
De basisschool in Zevenbergschen Hoek is verouderd.
Onderzoek moet in beeld brengen of renovatie of
vervangende nieuwbouw haalbaar is. Daarbij zal
ook worden gekeken naar de mogelijkheden om het
gebouw voor meerdere functies te benutten. De commissie kan met dit voorstel akkoord gaan.
De samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is vormgegeven in een zogeheten Lokale

Educatieve Agenda. De meerderheid van de commissie kan zich vinden in het voorstel dat aan de
gemeenteraad is voorgelegd.
Tenslotte heeft de commissie ingestemd met het
voorstel dat in vier gemeenten wordt gedaan om
het commissariaat van de Media te adviseren de
zendmachtiging voor deze vier gemeenten te verlenen
aan de fusie-omroep Stichting Streekomroep ONS
West Brabant.

Provinciaal plan voor windturbines
langs de A-16
Een onderwerp dat vele gemoederen bezighoudt
is het plan van de provincie om langs de A-16 een
windpark te realiseren waarmee 100 mW opgewekt
zal aan worden. De provincie organiseert de komende
periode nog een tweetal kenniscafés: op 28 november over de bezwaar- en beroepsprocedure en op 7
december is planschade het onderwerp. De kenniscafés worden gehouden in hotel Princeville in Breda.

Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

Fijnaart

Stadstafel Klundert

FOTO VAN DE WEEK:

Colofon

gemeente moerdijk
22 november 2017

De volgende stadstafel op maandag 27 november
vanaf 19.30 uur in De Niervaert. Op de agenda
staat o.a. de stand van zaken over de Bult van Pars,
woningbouw, de randweg, centrumontwikkeling
en het parkeren. Alle inwoners van Klundert zijn
welkom aan de stadstafel.

Winnaar van onze herfst-fotoactie op
Facebook

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Dorpstafel Standdaarbuiten

Openingstijden gemeentehuis

De volgende dorpstafel op dinsdag 28 november
vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle inwoners van
Standdaarbuiten zijn welkom aan de dorpstafel.

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

Stadstafel Zevenbergen
De volgende stadstafel op woensdag 29 november
vanaf 19.30 uur in De Moerdijkzaal. Alle inwoners
van Zevenbergen zijn welkom aan de stadstafel.

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

Internet

Dorpstafel Heijningen

www.moerdijk.nl

De volgende dorpstafel op donderdag 30 november
vanaf 20.00 uur in het Pestalozzihuis. Alle inwoners
van Heijningen zijn welkom aan de dorpstafel.

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 Dennis Neeleman

26 november: bezoek de Moerdijkse kerken

In Zevenbergen blijken de meeste inwoners de voorkeur te geven aan de
ondergrondse variant om restafval in te zamelen. Een meerderheid van 77%
koos voor ondergrondse containers, 23% koos voor een bak aan huis. De
betrokkenheid bleek ook in Zevenbergen groot; een kleine 3000 stemmen
kwamen er binnen, wat 49% is van de aangeschreven huishoudens.
De keuze bestond uit een container aan huis voor het restafval of het restafval zelf wegbrengen naar een
ondergrondse container in de buurt. Het grootste gedeelte van het huisvuil (gft-afval, plastic verpakkingen
& drankenkartons en papier) blijft de gemeente sowieso aan huis ophalen. De enquête is afgenomen en de
resultaten zijn berekend door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Wethouder Jaap Kamp: “Ik ben
zeer blij dat we ook in de grotere kern Zevenbergen een hoge respons hebben behaald.”

Zevenbergen
De uitslag
Container aan huis
Ondergrondse container in de buurt
Voorgestelde meerderheid van 60% voor
één van beide keuzes gehaald

23%
77%
ja

Meedenken over plek ondergrondse container
De gemeente legt op korte termijn de locaties van de ondergrondse containers aan de inwoners voor.
Allereerst krijgen de inwoners een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst om in gesprek te gaan over
de mogelijke locaties. Als de locaties bepaald zijn zal de invoering plaatsvinden, naar verwachting zal de
uitvoering half maart zijn afgerond.
Voor meer informatie en de actuele planning: www.moerdijk.nl/afval > Het nieuwe inzamelsysteem.

Altijd al eens de Moerdijkse kerken van binnen willen zien? Zondag 26 november is de ideale kans: tijdens de eerste Open Kerkendag Brabant opent een
aantal kerken de deuren.
Elke kerk in de gemeente Moerdijk heeft het verzoek gekregen om op deze
Kerkendag de deuren te openen. Inmiddels hebben de Bartholomeuskerk
(Zevenbergen), de Voormalig Johannes de Doperkerk (Klundert) en de Koepelkerk
(Willemstad) deelname toegezegd. Ze zorgen voor een eigen programma met
speciale activiteiten.
Binnen tien jaar zullen naar verwachting ongeveer tweehonderdvijftig kerken van
de vierhonderd in Brabant hun religieuze functie verliezen. De initiatiefnemers
(een werkgroep met o.a. de bisdommen Den Bosch en Breda en de provincie
Noord-Brabant) willen zoveel mogelijk Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de
kerken en hun mee laten denken over de toekomst ervan.
Meer weten over het programma en de deelnemende kerken? Of als kerk nog aanmelden?
Kijk op www.openkerkenbrabant.nl.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder 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
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Hokkenberg 8 in Langeweg
			

Appen kan ook!
06 - 127 768 57

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.

Zevenbergen kiest overtuigend voor
ondergrondse containers voor restafval

Het aantal reacties		
De respons (in procenten)
49%
Minimale respons van 30% gehaald
ja
				
				

Gemeente nodig?

Omschrijving project
Wijzigen samenstelling van de te bewerken drijfmest, toepassen mobiele mestscheider voor 6 dagen per jaar,
verplaatsen hygiënisatie-unit voor de vaste mest.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 november
tot en met woensdag 3 januari 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.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• Multifunctioneel Beweging Centrum Lifestyle 13,
Eerste Kruisweg 8A en 8B in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting

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
Bloks,M.C.M.G.
Aït Bari, H.B.

Geboortedatum
27-10-1991
13-02-1982

Adres
Stationsstraat 40, 4761 BS Zevenbergen
Lage Wipstraat 19, 4761 EA Zevenbergen

Datum beslissing
9-11-2017
9-11-2017

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 november 2017 tot en met 15 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Tonsedijk 2a in Fijnaart
Lammergors 14 in Zevenbergen
Oude Heijningsedijk 4 in Heijningen
Molenstraat 6 in Standdaarbuiten
Middenweg 35A in Moerdijk
Nieuwe Weg 7 in Zevenbergen
Appelweg 9 in Moerdijk

Omschrijving project
Bouwen van een aanbouw
Bouwen van een berging met carport
Plaatsen van een dakkapel en een bordes
Vervangen van het bestaande zadeldak
Gewijzigd uitvoeren van het bouwen van een koel-vriesmagazijn
Bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Starten van een nieuw bedrijf voor productie GVK-silo's

Datum ontvangst
14 november 2017
13 november 2017
9 november 2017
9 november 2017
9 november 2017
14 november 2017
8 november 2017

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 november 2017 tot en met 8 november 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Valkenbergse Amer 2 in Willemstad
Kadedijk 3 in Fijnaart
Annendal 10 in Zevenbergen
Plaza 10 in Moerdijk
Campagneweg 16 in Zevenbergen

Omschrijving project
Realiseren van een poort
Plaatsen van 4 nieuwe kozijnen in de zijgevel van de aanbouw van het pand De Fendertse Hoeve
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
Plaatsen van 8 tijdelijke units

Datum verzonden
2 november 2017
3 november 2017
2 november 2017
7 november 2017
3 november 2017

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.

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:
Naam en adres inrichting
Hofstraat nabij 1b in Willemstad
Vlasweg 11B in Moerdijk
Oudemolensedijk 19 in Fijnaart
Klundertsedijk 4A in Klundert
Zuidhaven 9 in Zevenbergen
D riehoefijzersstraat 15 in Zevenbergschen Hoek
Oostelijke Randweg 12 in Moerdijk
Distriboulevard 5 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer
Plaatsen van een laadstation en weegbrug
Wijzigen van een voormalige varkensstal naar een werktuigenberging
Bouwen van een bedrijfsruimte
Plaatsen van isolatie en dakkapellen
Veranderen voormalig bedrijfsruimte in een oefenruimte
Wijzigen van de brandcompartimentering
Plaatsen van een prefab inkoopstation

Datum ontvangst
6 november 2017
9 november 2017
6 november 2017
8 november 2017
10 november 2017
8 november 2017
12 november 2017
7 november 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Ingetrokken omgevingsvergunning(en)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 november 2017, op grond van artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo, de volgende omgevingsvergunning(en) hebben
ingetrokken, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Kwartelweg 1 Klundert

Omschrijving project
Datum ontvangst
Intrekken omgevingsvergunning voor het vergroten van de bedrijfshal (gefaseerde bouwvergunning uit 2008) 13-11-2017

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.

Zevenbergschen Hoek

BESTEMMINGSPLAN
“NOORDELIJKE RANDWEG
ZEVENBERGEN”
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017
het bestemmingsplan “Noordelijke Randweg Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709. NoordelijkeRandweg-BP40) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een randweg
rondom Zevenbergen mogelijk te maken.
De ingekomen zienswijzen geven aanleiding tot het
aanpassen van het ontwerpbestemmingplan, zoals
dat eerder ter inzage heeft gelegen. Daarnaast is het
plangebied op de Verbeelding, ter hoogte van de Achterdijk, aangepast, zodat er voldoende ruimte is om de
geplande tunnel onder de Achterdijk en een ontsluiting
ten behoeve van het onderhoud door het Waterschap
mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is dan ook
gewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 23
november 2017 tot en met 3 januari 2018 tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie
ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden
ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.
nl/projecten.
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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning
verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor de verkoop
van kerstbomen op de Markt in Zevenbergen van 2
tot en met 20 december 2017, dagelijks van 09:30
uur tot 16:00 uur met uitzondering van donderdagen
en zondagen (verzonden 9 november 2017).

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van internationale danswedstrijden in de
voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in
Noordhoek op 25 november 2017 van 10:00 uur tot
23:00 uur en op 26 november 2017 van 09:00 uur tot
20:00 uur (verzonden 9 november 2017)
• Het houden van de Dorpsboscross op een parcours in
Standdaarbuiten op 26 november 2017 van 08:00 uur
tot 16:00 uur (verzonden 9 november 2017)
• Het houden van een kerstmarkt bij Stichting Emmaus
aan de Kloosterlaan 6 in Langeweg op 8 december
2017 van 19:00 uur tot 21:00 uur (verzonden 9 november 2017)
• Het houden van een feestavond voor de club van 50
aan de Westrand 3 in Zevenbergen op 24 november
2017 van 19:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 13
november 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.

