DE RAAD AAN DE SLAG
Deze week informeren we u over de komende raadsvergadering van 18 januari en de bijeenkomst die op
25 januari wordt gehouden. Deze laatste zal in het
teken staan van de mantelzorger.
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.

Raadsvergadering 18 januari 2018
Op de agenda staan weer verschillende voorstellen
die in de commissievergadering voor het kerstreces
al de revue zijn gepasseerd. Twee voorstellen lichten
we er even uit, te weten het Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk en de gefaseerde
vervanging van de openbare verlichting.

Het bestemmingsplan Zeehaven- en
industrieterrein Moerdijk
Dit bestemmingsplan kent een lange voorgeschiedenis. Na de laatste herziening is er veel veranderd in
de regelgeving op vooral het gebied van veiligheid.
Het bestemmingsplan zal na vaststelling weer aan
de actuele regelgeving voldoen. Met name op het
gebied van veiligheid zijn verbeteringen aangebracht.
Daarnaast is, waar dit nog mogelijk is meer ruimte
voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid gecreëerd. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan
nog beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

Vervanging openbare verlichting
Openbare verlichting is van belang voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Goede
openbare verlichting heeft twee kanten. Het goed
functioneren en het mag niet teveel energie (en
energiekosten) opslurpen. Met name het tweede
argument is reden om over te schakelen naar het

veel energiezuiniger alternatief van LED-verlichting.

Mantelzorger staat
25 januari centraal
Mantelzorgers, mantelzorgcoaches, zorgaanbieders
zijn gevraagd om met raadsleden te praten over hun
ervaringen. In kleine groepjes gaan raadsleden met
hen in gesprek. Hoe zijn de ervaringen; hoe worden
mantelzorgers ondersteund; waar hebben mantelzorgers zoal behoefte aan; wat zou de gemeente kunnen
doen, het is slechts een kleine greep aan zaken die
aan de orde kunnen komen in vier rondes. Aan het
eind van de avond zal aan een aantal raadsleden
worden gevraagd wat zij van de avond mee nemen.

Commissievergaderingen
Op korte termijn zullen ook de agenda’s voor de
commissievergaderingen van 30 en 31 januari en
1 februari worden vastgesteld. Het is de laatste commissieronde van deze raadsperiode.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen
voor een nieuwe gemeenteraad. De komende maanden zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.
De verschillende partijen die aan deze verkiezingen
deelnemen zijn inmiddels druk doende met de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma’s. Een aantal partijen heeft deze al gereed. U kunt programma’s
vinden op de verschillende websites van de partijen.
Inmiddels is zeker dat van de partijen die nu in de
gemeenteraad zijn vertegenwoordigd alleen GroenLinks niet aan de verkiezingen gaat mee doen. Wel
kunnen we een nieuwkomer verwelkomen. Dit jaar
doet D66 mee aan de verkiezingen in Moerdijk. Ook
Moerdijk Lokaal heeft zich op tijd laten registreren,
zodat u op 21 maart ook op kandidaten van deze partij
kunt stemmen.
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Een pracht van een ochtendzon
vanaf de Markdijk in Zevenbergen

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

Fijnaart

VERKEERSHINDER I.V.M.
RIOOLWERKZAAMHEDEN
IN ZEVENBERGEN
Van 22 januari tot 2 februari vindt er onderhoud
plaats aan de hoofdriolering in de achterpaden
tussen de Lage Wipstraat en de Dr. Arienslaan.
Tijdens deze werkzaamheden zijn op verschillende
momenten de Korte Wipstraat, Lobbekenstorenstraat en Stoofstraat afgesloten en worden er
omleidingsroutes ingesteld. Bij verwachte regenval
worden de werkzaamheden uitgesteld.
De riolering wordt over de gehele lengte gerenoveerd door de buizen van binnenuit te voorzien van
een nieuwe binnenlaag. Bij deze techniek hoeft
het riool niet opgegraven te worden, waardoor de
werkzaamheden maar korte tijd in beslag nemen.
De omwonenden ontvangen van aannemer Omni
Relining vooraf een brief met nadere informatie.

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

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

VERKEERSHINDER I.V.M.
RIOOLWERKZAAMHEDEN
IN WILLEMSTAD, HELWIJK,
NOORDSCHANS EN
MOLENVLIET KLUNDERT

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 Peter Verstraaten
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.

Verkeersveiligheid structureel op de kaart
Uit onderzoeken blijkt dat de menselijke factor bij veel
ongevallen een belangrijke oorzaak is. De gemeente
Moerdijk blijft daarom in 2018 investeren in verkeersveiligheid door verkeersveiligheidsactiviteiten, zoals verkeerseducatie en voorlichting, in te zetten die gericht
zijn op gedragsbeïnvloeding. Deze activiteiten worden
door Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Moerdijk
uitgevoerd.

Wethouder Zwiers: “De gemeente beschouwt veiligheid in dit geval verkeersveiligheid als één van haar kerntaken. Verkeersveiligheidsactiviteiten die gericht
zijn op gedragsbeïnvloeding worden steeds belangrijker aangezien het merendeel
van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te
behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.”

Dit jaar spelen in geheel Moerdijk de stads- en dorpstafels een belangrijke rol
als vertegenwoordigers van de bewoners en gaan zij het gesprek aan met de
gemeente Moerdijk over zaken die spelen in en rond hun kern op terreinen als
leefbaarheid en veiligheid.
De volgende stap is zorgen dat de slagkracht van de stads- en dorpstafels groter
wordt. Hiervoor zijn twee zaken belangrijk: de vorm waarin zij zich organiseren en
geld dat zij zelf kunnen gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen.
De stads- en dorpstafels mogen zelf kiezen hoe zij zich organiseren. Voorwaarden
zijn alleen dat ze toegankelijk blijven voor alle bewoners en dat er duidelijke
werkafspraken en spelregels zijn. De gemeente biedt ondersteuning aan om dit
te regelen.

Kernbudget
Elke stads- of dorpstafel krijgt een budget van € 5.000 per jaar. Hiervan kunnen zij

De riolering wordt plaatselijk gerepareerd door de
buizen van binnenuit te voorzien van een nieuwe
binnenlaag. Bij deze techniek hoeft het riool niet
opgegraven te worden, waardoor de werkzaamheden maar korte tijd in beslag nemen. De omwonenden ontvangen van aannemer Omni Relining vooraf
een brief met nadere informatie.

Activiteitenplan VVN
VVN afdeling Moerdijk dient jaarlijks een activiteitenplan bij de gemeente in.
Hierin staat dat zij in 2018 een opfriscursus (voorheen BROEM-dag) organiseren
voor automobilisten specifiek gericht op senioren (70+) waarbij hun rijvaardigheid wordt getest. Daarnaast komt er ook een E-bike training, een theoretische
en praktische verkeersexamen voor basisscholen (groep 7 en/of 8) en een online
opfriscursus voor automobilisten.

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

Verder gaat VVN zich in 2018 ook richten op leerlingen van het voorgezet onderwijs door acties gericht op het verkeersgedrag. Naar behoefte zal er een wijkactie
uitgevoerd worden gericht op verkeersveiligheid. Ook geeft VVN voorlichting via
campagneborden en verschillende media.
Gemeente Moerdijk ondersteunt de plannen van VVN met een financiële bijdrage
van €17.000. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van
deze bijdrage ook een provinciale subsidie aangevraagd.

Heeft u BuitenBeter
al op uw
smartphone?

STADS-EN DORPSTAFELS GAAN SPELREGELS AFSPREKEN EN KRIJGEN WERKBUDGET VAN € 5.000
2018 wordt het jaar van de stads- en dorpstafels in de
gemeente Moerdijk. In 2017 kreeg Zevenbergen als laatste kern een gebiedsplan en ging de Stadstafel van start.
Alle kernen hebben nu een gebiedsplan en een stads- of
dorpstafel.

Vanaf half januari tot half februari vindt er onderhoud plaats aan de hoofdriolering op verschillende
locaties in Willemstad, Helwijk, Noordschans en
de wijk Molenvliet in Klundert. Het verkeer moet
rekening houden met tijdelijke blokkades van met
name smalle straten door het materieel. Op de
hoofdwegen worden zo nodig verkeersregelaars
ingezet of omleidingsroutes ingesteld.

hun vergaderkosten betalen en lokale initiatieven ondersteunen. Dit zogenaamde
kernbudget vervangt de huidige subsidies aan de stads- en dorpsraden. Eind 2018
moet duidelijk zijn wat de spelregels zijn die de stads- en dorpstafels hanteren en
wat zij met hun budget gaan doen.
Voor meer informatie over de gebiedsplannen: www.moerdijk.nl/Gebiedsplannen

BUITEN
BETER.NL

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?
Laat het snel en makkelijk weten met de Buiten Beter
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.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Meld uw evenement
aan bij VVV Moerdijk!
De website van VVV Moerdijk biedt veel informatie over de bezienswaardigheden, hotels, restaurants en fiets- en wandelroutes. Ook een
evenementenagenda mag niet ontbreken. Deze
evenementenagenda zien we graag goed gevuld
en daar hebben we uw hulp bij nodig!
In de evenementenagenda kunt u, de toerist, inwoner of organisatie
terecht voor alle evenementen in de gemeente Moerdijk. Organiseert
u zelf een evenement en wilt u dit onder de aandacht brengen? Stuur
dan een e-mailtje naar vvv@moerdijk.nl of vul het aanmeldformulier
op de website (www.vvvmoerdijk.nl) in en uw evenement wordt gratis
gepromoot op de website.

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.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN FIJNAART WEST
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat vanaf 18 januari tot en met 1 maart 2018
voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Fijnaart West’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.
FijnaartWest-BP20) tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld ten behoeve van de realisatie van
een nieuwe woonwijk.
Het plan is digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook wor-

den ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/projecten.
Iedereen kan tot en met 1 maart gebruik maken
van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van
Moerdijk. Na deze inspraakperiode wordt, met
inachtneming van de eventuele inspraakreacties,
het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat
ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen

VERKEERSBESLUIT(EN)
de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Inspraakavond
Op 22 februari 2018 vindt een openbare inspraakavond
plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht
en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te
spreken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Parel
in Fijnaart. Belangstellenden zijn op deze avond vanaf
19.15 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is de aanvang van de inspraakavond om 19.30 uur.

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
Koningin Julianastraat 4 in Fijnaart
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Zuidhaven 101 in Zevenbergen
Markweg Noord 1 in Heijningen

Omschrijving project
Plaatsen van een inrit
Legaliseren van een schuurtje en kas op perceel 36
Legaliseren van een schuur perceelnummer 17
Legaliseren van een tuinhuisje (perceel 33)
Wijzigen bestemming en realiseren 3 appartementen
Vervangen van de woning

Datum ontvangst
4 januari 2018
3 januari 2018
4 januari 2018
5 januari 2018
8 januari 2018
6 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 3 januari 2018 tot en met 10 januari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Blaaksedijk 7 in Fijnaart

Omschrijving project
Gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een pompput
Tijdelijk bewonen van de schuur

Datum verzonden
5 januari 2018
9 januari 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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat maatwerkvoorschriften in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn opgelegd aan:
Naam en adres inrichting
Allseas Engineering B.V.,
Glasweg 6 in Heijningen

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden
U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Datum verzonden
4 januari 2018

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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is
genomen:
1.	Tot instelling van een parkeerverbod op donderdag
van 06:00 tot 17:30 uur op het gehele parkeerterrein van het gemeentehuis in Zevenbergen, dit door
plaatsing van het Verkeersbord E4 met onderbord
"Donderdag 06:00 - 17:30".
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 27 februari
2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 27
februari 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.

VASTSTELLING NADERE
REGELS INITIATIEFSUBSIDIES
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering
van 19 december 2017 de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag na
publicatie 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 www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de nadere regels kunt
u contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het
Domein Mens en Maatschappij.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
•		Johan Withagen, Oude kerkstraat 32, Standdaarbuiten, voor het veranderen van het bedrijf

