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Fijnaart

Een smiley, of
‘u rijdt te snel’?

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

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

Waarschijnlijk kent u ze wel: die borden langs de weg die laten zien hoe
hard u rijdt. Soms geeft zo’n snelheidsdisplay het aantal kilometers per uur
aan. Andere borden ‘zeggen’: ”U rijdt
te snel”, of laten een smiley zien, of
een duimpje omhoog als u zich aan de
maximumsnelheid houdt.

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 Mieke Heuts (Fotoclub Moerdijk)
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.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: lijsttrekkers debatteren
in het gemeentehuis en De Bakkerij
Op dinsdagavond 13 maart en zondagmiddag 18 maart gaan de lijsttrekkers van de Moerdijkse politieke
partijen met elkaar in debat. U kunt
erbij zijn!
Dit is een van de momenten waarop u als kiezer in de
gelegenheid bent om de politieke top van de gemeente Moerdijk in actie te zien over alles wat er speelt in
uw dagelijkse woonomgeving. De lijsttrekkers gaan
proberen uw stem te winnen in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen later deze maand.

13 maart:
verkiezingsdebat gemeentehuis
Dinsdagavond 13 maart debatteren de lijsttrekkers
van de negen Moerdijkse partijen die meedoen aan
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Dit

debat wordt geleid door een speciale gespreksleider.
Hij zal hen bevragen over hun politieke standpunten
en hun plannen voor Moerdijk de komende jaren.
De avond vindt plaats in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis in Zevenbergen, en duurt van 19.30 tot
21.30 uur. Na afloop van het debat is er alle kans om
de lijsstrekkers aan te spreken op hun standpunten.

18 maart:
verkiezingsdebat De Bakkerij

Wie krijgt uw stem?
Kieskompas Moerdijk helpt
Weet u nog niet op wie u op 21 maart uw
stem gaat uitbrengen? Kieskompas Moerdijk helpt!
Kijk op www.moerdijk.kieskompas.nl, reageer
op de stellingen en u ziet welke partij het dichtst
bij uw standpunten in de buurt komt.

Op zondagmiddag 18 maart krijgt de politieke discussie van de lijsttrekkers, vanaf 15.00 uur een vervolg
in een bijzondere editie van ‘De Bakkerij Rolt Deur’
in café De Bakkerij in het centrum van Zevenbergen.
In dit vervolg op het debat van 13 maart gaat het vooral over de motivatie van de lijsttrekkers. De bezoekers
krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Wat doet een snelheidsdisplay?
Een snelheidsdisplay meet niet alleen de snelheid,
maar heeft nóg een doel. Zo’n digitaal bord laat u even
nadenken, even bewust stilstaan bij uw snelheid. Misschien had u helemaal niet door dat u net te hard reed?
Waarom hangt de gemeente een snelheidsdisplay op?
Dat doen we om de verkeersveiligheid te vergroten.
Het idee is om weggebruikers te confronteren met hun
eigen snelheid en weggedrag. De display roept wanneer dat nodig is op: pas uw snelheid aan!

Verkeersveilig
Onderzoek toont aan dat te hard rijden ernstige verkeersongevallen veroorzaakt. Met het plaatsen van
een snelheidsdisplay willen we het een stukje verkeersveiliger maken in woonwijken, rond scholen en
bedrijfsterreinen. Voor een optimaal resultaat zullen
we de displays regelmatig verplaatsen.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto:
Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer en zich
te houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want in
90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk
gedrag; niet opletten, te hard rijden. Daar kunt u dus
zelf wat aan doen! Informatie over de campagne vindt
u op www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

PLAATSING ONDERGRONDSE
AFVALCONTAINERS
ZEVENBERGEN VERTRAAGD

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.

Vanwege de weersomstandigheden (vorst) loopt het
plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers in
Zevenbergen vertraging op. Zodra het weer het toelaat
hervatten we de werkzaamheden.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

EVENEMENTENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 februari 2018 tot en met 28 februari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Kadedijk 60 in Fijnaart
Flint 2 in Zevenbergen
Distriboulevard 13 in Zevenbergen
Blaaksedijk 14a in Fijnaart
t Hooft 1 in Klundert
De Langeweg 7 in Zevenbergen
Hoge Zeedijk 30 in Zevenbergschen Hoek
Teunisbloem 8 in Zevenbergen
De Langeweg 60 in Langeweg
Zwaluwsedijk t.h.v. Klaverpolderseweg in Moerdijk
Schansdijk ong. in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een tijdelijke woonunit
Bouwen van een woning met garage/berging
Realiseren van een kantoorruimte
Legaliseren van een zeecontainer
Uitbreiden van het bestaande hekwerk
Vervangen van een schuurdeur in een raamkozijn
Vergroten van de bedrijfsruimte
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Plaatsen van een schutting (legalisatie)
Bouwen van een betonbak t.b.v. een ondergrondse afsluiter en twee overkappingen
Legaliseren van een bouwwerk (nr. 1 en 5)

Datum verzonden
23 februari 2018
28 februari 2018
28 februari 2018
28 februari 2018
28 februari 2018
26 februari 2018
28 februari 2018
26 februari 2018
23 februari 2018
28 februari 2018
28 februari 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kunt u voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak maken 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 burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, postbus 4,
4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke
website bij ‘Bezwaarschrift’ onder het kopje ‘Producten en Diensten’. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, 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 indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen
beslissing overheid’, die u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product ‘Omgevingsvergunning’.

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
Omschrijving project
Voorstraat 57 in Willemstad
Uitbreiden van de woning
Watermolen 20 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport en een uitrit
Oudendijk 39 in Standdaarbuiten
Plaatsen van een betonpaal
Westelijke Parallelweg 8 in Zevenbergschen Hoek
Plaatsen van een wachthokje
Molenberglaan 2 en Zevenbergsepoort 3 in Klundert Verbouwen van het Kreekgebouw
Lillehammer (ong) in Klundert
Bouwen van een woning met garage

Datum ontvangst
21 februari 2018
24 februari 2018
24 februari 2018
27 februari 2018
27 februari 2018
26 februari 2018

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Voorstraat 57 in Willemstad

Omschrijving project
Uitbreiden van de woning

Datum ontvangst
21 februari 2018

Tegen ingediende aanvraag is geen bezwaar/beroep mogelijk.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (GEWIJZIGD)
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor:
Adres
Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad

Omschrijving project
Het brandveilig gebruiken van het bouwwerk

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 maart 2018 tot en met woensdag 18 april 2018 ter inzage in het
gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kunt u een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer 14 0168. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

ONTWERPBESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Oostdijk 22 in Willemstad

Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Het legaliseren van diverse wijzigingen die hebben plaatsgevonden, alsmede het intrekken van onderdelen van de bestaande vergunning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 maart 2018 tot en met woensdag 18 april 2018 ter inzage in het
gemeentehuis in Zevenbergen.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kunt u een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer 14 0168. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de 70ste Wielerronde van Standdaarbuiten op 6 mei 2018 van 10:00 uur tot 18:30 uur
(verzonden 27 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.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal
een bezwaarschrift indienen op de website van de
gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank
om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige
voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-WestBrabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800
PA Breda.
Voor meer informatie over de vergunning kunt u
contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Handhaving.

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

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
• A.G. van der Helm Vastgoed Moerdijk B.V., Middenweg 0 – Jupiterweg in Moerdijk, voor het oprichten
van het bedrijf.
• Burger Beton Staal, Huizersdijk 17 en 19 in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf.

BEHEERSVERORDENING
BEDRIJVENTERREIN DE KOEKOEK
Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken
bekend dat de gemeenteraad op 1 maart 2018 de
beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek (planidentificatie NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV40)’
gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een
bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden
waar geen concrete ontwikkelingen zijn voorzien. Dit
geldt voor het bedrijventerrein De Koekoek. Daarom is
een beheersverordening vastgesteld die voorziet in een
conserverende regeling van het bestaande gebruik en
de bestaande bebouwing.
De beheersverordening bestaat uit besluitvlakken met
daaraan verbonden regels. Verder is een toelichting
en voor de leesbaarheid een verbeelding (kaart) opgenomen.

Procedure
Voor de totstandkoming van een beheersverordening
geldt geen wettelijke procedure. Ons college heeft
wel de gelegenheid geboden aan iedereen om een
inspraakreactie kenbaar te maken. Tegen dit vaststellingsbesluit staat echter geen bezwaar of beroep open.

Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt één dag na publicatie
van het vaststellingsbesluit in werking.

Inzage
De beheersverordening is digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN:NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV40). Ook ligt de beheersverordening
met bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2018, gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis aan de
publieksbalie.

