DE RAAD AAN DE SLAG
Deze week informeren we u over de raadsbijeenkomst
van 22 februari en de raadsvergadering van 1 maart.
Verder vestigen we de aandacht op de komende verkiezingen van 21 maart.
Alle activiteiten voor de gemeenteraad vindt u op
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad.

Raadsbijeenkomst 22 februari 2018

Verkeersveiligheidsplan
De raad reageert op het concept verkeersveiligheidsplan. Het plan preventieve maatregelen en infrastructurele maatregelen maar ook acties gericht op het
gedrag, en richt zich op verschillende doelgroepen.

Raadsvergadering 1 maart 2018
Verordening nadeelcompensatie

Visie verdedigingswerken
De verdedigingswerken in Willemstad en Klundert zijn
geïnventariseerd en als vervolgstap wordt een visie
opgesteld. De gemeenteraad bespreekt een conceptversie die is opgesteld na overleg met de werkgroepen
uit Klundert en Willemstad .

De commissie heeft de verordening nadeelcompensatie
uitgebreid besproken. Na overleg met de Zevenbergse
ondernemers (OVZ) bespreekt de raad nu deze verordening.

Armoedebeleid
Dit beleidsplan werkt de ambitie uit dat iedereen kan
meedoen en niemand wordt buitengesloten. Kern van

het beleid is het oplossen van financiële problemen.
Het doel is tevens het ontstaan van armoede te signaleren en daarop in te spelen.

Beleidskader Zorg voor Jeugd
Op weg naar een nieuwe bestuursperiode is er een
nieuw beleidskader voor de komende jaren (2018–2021)
opgesteld. Dit kader dient als leidraad om de zorg voor
jeugd in West-Brabant West verder te optimaliseren.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor
een nieuwe gemeenteraad. De kandidatenlijsten zijn
ingediend en goedgekeurd. Er doen dit jaar negen partijen mee aan de verkiezingen: Onafhankelijk Moerdijk,
CDA, VVD, SP, BBM, PvdA, CU, Moerdijk Lokaal en D66.
Deze laatste twee zijn nieuwkomers in onze gemeente.

Moerdijk Lokaal is ontstaan uit een afsplitsing van
Onafhankelijk Moerdijk en BBM en zit nu met drie
zetels in de gemeenteraad. GroenLinks heeft zich voor
de komende verkiezingen teruggetrokken. Daarentegen
kunt u dit keer wel stemmen op D66.
Binnenkort lanceren we een stemhulp waarmee u kunt
nagaan welke van de negen partijen het dichtst bij uw
opvattingen zit. Verder worden de komende periode de
nodige verkiezingsdebatten georganiseerd. Ook zullen
alle partijen de komende weken met de nodige regelmaat in de kernen aanwezig zijn. Kortom; de verkiezingen komen er aan.
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IkPas: zet je alcoholgebruik op pauze

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

ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK
OP PAUZE

Internet
www.moerdijk.nl

MELD JE AAN OP IKPAS.NL START 40 DAGEN:
14 FEBRUARI, START 30 DAGEN: 1 MAART

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 Jan Gorter
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.

Weekmarkt Zevenbergen verhuist tijdelijk naar
parkeerterrein voor het gemeentehuis
Vanaf donderdag 15 februari staat
de weekmarkt in Zevenbergen
tijdelijk op het parkeerterrein voor het
gemeentehuis. De verhuizing geldt
zolang de graafwerkzaamheden in
het centrum van Zevenbergen duren.
Dat betekent dus dat marktbezoekers
de komende twee jaar op donderdagen van 10.00 tot 16.00 uur voor
het gemeentehuis terecht kunnen
voor hun wekelijkse marktbezoek.

werk: het open graven van de haven.

De verhuizing van de weekmarkt vanuit het centrum
is noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren die te maken hebben met het doorgraven
van de haven door het centrum. In het voorjaar vinden
werkzaamheden plaats aan de kabels en buizen. Rond
de zomervakantie start de aannemer met het ‘echte’

De markt wordt donderdagochtend vroeg opgebouwd
en eind van de middag afgebroken. Als gevolg
hiervan is het dus vanaf 15 februari op donderdag
van 6.00 tot 17.30 uur niet mogelijk om te parkeren
op het parkeerterrein voor het gemeentehuis. Ook
niet voor een bezoek aan het gemeentehuis. Er is

De keuze voor de plek voor het gemeentehuis is
gemaakt in overleg met de marktcommissie. Alle
huidige kramen passen op de locatie voor het
gemeentehuis. Er komen dus geen kramen op de
parkeerplaats voor de Borgh.
Na de werkzaamheden aan de haven verhuist de
markt terug naar het centrum.

Parkeren

een wegsleepregeling van kracht. Toch parkeren
betekent dan het risico op een flinke boete. In
de nabije omgeving zijn er vervangende plekken
om te parkeren, bijvoorbeeld bij de Borgh, op het
parkeerterrein van de Kasteeltuin en bij het station.

Presentje
Op donderdag 22 februari worden er jute Bigshoppers
uitgedeeld aan de bezoekers van de markt om de
tijdelijke verhuizing nog eens onder de aandacht te
brengen. Deze tassen zijn duurzaam geproduceerd en
degelijk in het gebruik.
Rectificatie:
In de Moerdijkse Bode van week 6 stond dat de
tassen op 15 februari worden uitgedeeld, dit moet
22 februari zijn.

Heeft u BuitenBeter al op uw smartphone?
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?

BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in
heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet

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,

melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u
terecht bij de politie.

BUITEN
BETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

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.

IkPas is een jaarlijkse terugkerende
actie in Nederland voor tijdelijk geen
alcohol drinken. Bijna elk land heeft
wel een soortgelijke actie: denk aan
Dry January in Engeland en OcSober in Australië. Allen hebben ze een
soortgelijke insteek: Gezamenlijk zetten we ons alcoholgebruik even op
pauze.
Waarom meedoen?
Veel mensen hebben onbewust een patroon
aangenomen waarbij het vanzelfsprekend is dat ze
vrijwel dagelijks meerdere glazen alcohol drinken. Door
leerervaringen op te doen in de IkPas-periode wordt
men bewust in het maken van een keuze om wel of niet
te drinken, doorbreekt men vastgeroeste patronen en is
alcohol niet meer vanzelfsprekend.
Veel deelnemers van IkPas ervaren ook positieve
lichamelijke veranderingen; ze voelen zich fitter en
scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere
huid. Of je het nu doet om af te vallen, jezelf fitter te
voelen of om jezelf uit te dagen; dankzij IkPas wordt
men bewust van zijn of haar alcoholgebruik. We vragen
mensen niet om te stoppen met alcohol, maar om een
pauze in te lassen.

Wanneer?
Je kunt kiezen uit 2 varianten.
De 40 dagen actie loopt van Aswoensdag tot en
met de zondag voor Pasen, tijdens de traditionele
vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat
van woensdag 14 februari 2018 tot en met zondag 25
maart 2018.
De 30 dagen actie beslaat bijna een maand en begint
altijd op 1 maart, dit jaar op een donderdag. De actie
loopt dan tot en met 30 maart 2018.
Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

GEMEENTE NODIG?

Appen kan ook!
06 - 127 768 57

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

EXPLOITATIEVERGUNNING
PARACOMMERCIEEL

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:
Adres
Megajoule ong. in Klundert

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• De Vijverhof, Kerkring 1 in Fijnaart (verzonden 5
februari 2018)

Omschrijving project
Het realiseren van bedrijfsgebouwen

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 28 maart 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, postbus 90.006, 4800 PA Breda.
De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u,
tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze
website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.

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

• TPM Willemstad, Langeweg 45 in Fijnaart, voor het oprichten van het bedrijf.
• Transportbedrijf Adriana Voiaj Estron Suleava Romenia, Appelweg 2d in Moerdijk, voor het oprichten van het bedrijf.

Beroep
Er kan beroep worden ingesteld door 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. Een
beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA
Breda. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank
ook vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor beide verzoeken is griffierecht
verschuldigd.

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
Van Puttenstraat 18 in Klundert
Oude Heijningsedijk 37 in Heijningen
Wilhelminaplein 5 in Moerdijk
Bloemendaalse Zeedijk 2a in Zevenbergschen Hoek
Looierij 1 in Zevenbergen
Oudemolensedijk 13a in Fijnaart
Vlasweg 2 in Moerdijk

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
verbreden van de inrit
plaatsen van een dakterras
vernieuwen van de schuur/garage
wijzigen van een boerenschuur naar 3 woningen
vervangen van gasflessenbergingen
plaatsen van 2 luchtwassers
aanpassen brandcompartimentering

Datum verzonden
2 februari 2018
7 februari 2018
1 februari 2018
2 februari 2018
31 januari 2018
6 februari 2018
29 januari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 31 januari 2018 tot en met 7 februari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Naam en adres inrichting
Arkelhof 161 in Zevenbergen
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen
Kadedijk 56-58 en 60 in Fijnaart
De Hil 2 in Zevenbergen

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
realiseren van een verhoogde nok (dakopbouw) van de woning
verplaatsen van de weekmarkt (tijdelijk)
slopen en herbouwen bijgebouwen/bergingen
veranderen van de gevels van het bedrijfspand

Datum verzonden
1 februari 2018
1 februari 2018
7 februari 2018
1 februari 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
Tradeboulevard 2 in Zevenbergen
Schansdijk 2e in Zevenbergen

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden
opleggen van maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van
de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt
kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via
de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar.

EXPLOITATIEVERGUNNING
COMMERCIEEL

Bezwaar

DRANK- EN HORECAVERGUNNING PARACOMMERCIEEL

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Bezwaar

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:
• Pizzeria Klundert Grillhuis, Voorstraat 22 in Klundert
(verzonden 6 februari 2018)

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:
• De Vijverhof, Kerkring 1 in Fijnaart (verzonden 5 februari 2018)

Zevenbergschen Hoek

Datum verzonden
29 januari 2018
31 januari 2018

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

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit
schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van
de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt
kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via
de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar.

EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• 	Het houden de jaarlijkse kermis op de Kerkring,
Stadhuisring en Brugstraat in Klundert op de volgende data en tijden:
- 21 juni 2018 van 15:00 uur tot 23:00 uur
- 22 juni 2018 van 15:00 uur tot 00:00 uur
- 23 juni 2018 van 11:00 uur tot 00:00 uur
- 24 juni 2018 van 13:00 uur tot 18:00 uur
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.

VASTSTELLING VERORDENING
NADERE REGELS INITIATIEFSUBSIDIE VITALE EN CULTUURRIJKE SAMENLEVING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat het college in de vergadering
van 23 januari 2018 de Nadere regels Initiatiefsubsidie
Vitale en cultuurrijke samenleving heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 15 februari 2018
en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding
te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via
www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw N. Tolenaars van Domein
mens en maatschappij, team jeugd.

