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GEMEENTE MOERDIJK
28 FEBRUARI 2018

Een prachtige dag bij de touwslagerij
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

Het programma bestaat uit twee delen, eerst het
rondetafelgesprek en daarna het debat. Tijdens
het rondetafelgesprek gaan de deelnemers bij de
lijsttrekkers aan tafel. Zij bespreken een door de
leerlingen gekozen onderwerp. In totaal zijn er vier
rondes. Na de pauze vindt er een debat plaats tussen
de verschillende lijsttrekkers, waarbij ook vanuit de
zaal vragen kunnen worden gesteld.

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

Telefoonnummers:

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

First voters van het Markland College leggen op
maandagmiddag 5 maart de Moerdijkse lijsttrekkers
het vuur na aan de schenen. Van 14.00 tot 17.00
uur staat het Markland College in het teken van de
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.
U kunt erbij zijn. Aanmelden kan via
www.meermoerdijk.nl

Programma

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

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

VERKIEZINGENDEBAT IN HET
MARKLANDCOLLEGE OP 5
MAART

De leerlingen maatschappijleer hebben de
verkiezingsprogramma’s doorgenomen en hieruit
onderwerpen gehaald om met de lijsttrekkers van de
politieke partijen te bespreken op 5 maart.

Postadres

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

Fijnaart

First voters project

Ingezonden door Paula de Jong
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.

Het verkiezingendebat op 5 maart vormt de afsluiting
van het first voters project. Jongeren die tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart voor het eerst
mogen stemmen krijgen les van de griffier van de
gemeente Moerdijk en van de docent maatschappijleer
over wat de gemeente allemaal regelt en waarom de
gemeenteraadsverkiezingen belangrijk zijn.
Op 21 maart gaan de first voters met de gehele groep,
onder begeleiding van de maatschappijleerdocent,
stemmen. Zij krijgen hiervoor van school een lesuur vrij.

Op wie ga ik stemmen? Kieskompas Moerdijk helpt!
21 maart mag u uw stem uitbrengen
voor een nieuwe gemeenteraad.
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Kieskompas Moerdijk helpt!
Hoe werkt het?
Simpel: op www.moerdijk.kieskompas.nl reageert
u op een aantal stellingen over onderwerpen
die spelen in onze gemeente. U kunt kiezen uit:
‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘niet
mee eens’, ‘helemaal niet mee eens’, of ‘geen
mening’.
Een paar voorbeelden van de stellingen: ‘de
gemeente moet bij het toewijzen van huurwoningen
voorrang geven aan kwetsbare groepen’, ‘op
alle basisscholen moeten zwemlessen worden
gegeven, ook als de gemeente daaraan moet
meebetalen’, ‘bij projecten met grote gevolgen
voor burgers moet de gemeente een referendum
organiseren’ en ‘in elke kern moet een jeugdhonk
komen, ook al kost dit de gemeente geld’. Alle
stellingen gehad? Dan ziet u welke partij het
dichtst bij uw standpunten in de buurt komt.

Nieuwe locatie
weekmarkt Klundert
De weekmarkt op donderdagen in Klundert krijgt vanaf
volgende week een nieuwe locatie. De markt staat
vanaf 8 maart iedere donderdag op het parkeerterrein
naast de Albert Heijn in de Westerstraat in Klundert.
Hierdoor hoeft op donderdagen de Molenstraat in
Klundert niet meer te worden afgesloten, waardoor het
centrum beter bereikbaar blijft.

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.

GEWEIGERDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNING

EVENEMENTENVERGUNNING

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
Bloemendaalse Zeedijk 2 in Zevenbergschen Hoek

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect
Het realiseren van een berging/carport

Datum verzonden
14 februari 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.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk.

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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• D. Burgers, Bloemendaalse Zeedijk 41, Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van het bedrijf
• Base Logistics Group B.V., Logistic Boulevard 5, Klundert, voor het oprichten van het bedrijf

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
Noordhoek 26 in Noordhoek
Annendal 39 in Zevenbergen
Eerste Kruisweg 20 in Fijnaart
Hoge Zeedijk 50 in Langeweg

Omschrijving project
uitbreiden van het woonhuis
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
aanleggen van een inrit
wijzigen van de gevels

Datum ontvangst
13 februari 2018
14 februari 2018
19 februari 2018
14 februari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

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
Edex, Campagneweg 20 in Zevenbergen
Gooskens Hout, Middenweg 51 in Moerdijk

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

Datum verzonden
14 februari 2018
14 februari 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.
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 14 februari 2018 tot en met 21 februari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Flint 6 in Zevenbergen
Eerste Kruisweg 20 in Fijnaart
Koningin Julianastraat 4 in Fijnaart
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen
Schansdijk ong. in Zevenbergen

Omschrijving project
bouwen van een woning
het bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte
aanleggen van een inrit
legaliseren van een tuinhuisje (perceel 23)
legaliseren van een schuur (perceel 17)
legaliseren van een tuinhuisje (perceel 33)

Datum verzonden
15 februari 2018
20 februari 2018
16 februari 2018
16 februari 2018
16 februari 2018
16 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.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•
Het houden van Koningsdag met een versierde
fietsenoptocht en aansluitend feest op het terrein
van v.v. T.P.O. aan de Wethouder Mattheestraat 8 in
Moerdijk (verzonden 15 februari 2018)
• Het houden van Den Hoek Leeft op de Hoofdstraat,
het Kerkplein en Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek
op 2 juni 2018 van 10:00 uur tot 01:00 uur en op
3 juni 2018 11:00 uur tot 18:30 uur (verzonden 15
februari 2018)
• Het houden van Koningsdag in Noordhoek aan de
Bisschop Hopmansstraat 1-9 met voorafgaand aan
Koningsdag een feestavond op 27 april 2018 van
20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 15 februari 2018)
• Het houden van de Open dagen Railkontakt MSG in
het ketelhuis van de voormalige suikerfabriek aan de
Blokweg 15 in Zevenbergen op 24 en 25 maart 2018
•
Het houden van besloten circusvoorstellingen op
2 april 2018 op de locatie Molenvliet 7 in Klundert
(verzonden 15 februari 2018)
• Het houden van de 16de Tractorendag op de Lantaarndijk in Willemstad van 2 juni 2018 van 10:00
uur tot 17:00 uur (verzonden 15 februari 2018)
• Het houden van twee concerten van Fanfare OKK
op 13 en 14 april 2018 van 18:00 uur tot 01:00 uur
in gymzaal de Bloemendaal aan de Olavstraat 33 in
Zevenbergschen Hoek (verzonden 16 februari 2018)
• Het houden van het 7bergs Bierfestival op de Markt
in Zevenbergen op 27 mei 2018 van 09:00 uur tot
22:00 uur (verzonden 16 februari 2018)
• Het houden van Puur Genieten op de Markt in Zevenbergen op 14 juli 2018 van 16:00 uur tot 21:30 uur
(verzonden 16 februari 2018)
• Het houden van de Omloop van Moerdijk (jeugd
wielerronde) op 20 mei 2018 van 10:00 uur tot 17:00
uur (verzonden 16 februari 2018)
• Het houden van een kampioensavond t.g.v. het einde
van het zaalseizoen op 24 maart 2018 van 20:00
uur tot 01:00 uur aan de Molenvliet 9a in Klundert
(verzonden 20 februari 2018)
• Het houden van Klundert Glundert op de Stadhuisring in Klundert op 26 mei 2018 van 09:30 uur tot
20:00 uur (verzonden 20 februari 2018)
•
Het vieren van Koningsdag in het centrum van
Klundert op 27 april 2018 van 07:00 uur tot 18:00 uur
(verzonden 20 februari 2018)
• Het houden van een mini-roparun op de Voorstraat in
Willemstad op 13 april 2018 van 17:30 uur tot 20:00
uur (verzonden 20 februari 2018)
• Het houden van de afsluiting van het project “Ridders op School” op het evenemententerrein aan de
Kristallaan in Zevenbergen op 26 juni 2018 van 13:00
uur tot 15:30 uur (verzonden 20 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.

