Geef je mening: wat zijn jouw ervaringen met
het afvalinzamelsysteem?
Wat zijn jouw ervaringen met de inzameling van restafval en gft-afval? En met hoe we plastic verpakking en drankenkartons
inzamelen? De gemeente Moerdijk evalueert deze maand het systeem van het inzamelen van het huishoudelijk afval. Dat
betekent dat elke inwoner tussen 14 en
24 september online een enquête kan
invullen.
Afgelopen jaar introduceerde de gemeente
Moerdijk een andere manier van afvalinzameling.
Papier, plastic en GFT worden apart verzameld
en opgehaald en restafval gaat naar een
ondergrondse container in de buurt (behalve
voor inwoners in het buitengebied, die kregen
een container aan huis voor het restafval).
Met name afgelopen zomer (als gevolg van de
warmte) werd de vraag gesteld of het mogelijk
is om bijvoorbeeld het gft-afval wekelijks op te
halen.
De oorspronkelijke evaluatie van het afval-inzamelsysteem is daarom vervroegd. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over eventuele aanpassingen in het systeem.

Rondetafelgesprek

Wanneer de uitkomsten van de enquête binnen zijn organiseert de gemeente een speciaal
zogenaamd rondetafelgesprek. Daar worden de
resultaten besproken met een aantal deelnemers
van de enquête.

Hoe kun je meedoen aan de enquête?

Wie wil deelnemen aan de enquête kan zich
aanmelden door via www.startvragenlijst.
nl/moerdijk je emailadres door te geven.
Vervolgens ontvang je een uitnodiging met jouw

persoonlijke inloggegevens. Met deze gegevens
kun je de enquête openen en invullen. Inwoners
die lid zijn van het Moerdijkse Burgerpanel
ontvangen sowieso een uitnodiging. Gegevens

worden vertrouwelijk behandeld en deelname
is anoniem. Aanmelden kan tot en met 17
september. Uiterlijk 24 september moeten de
ingevulde vragenlijsten dan binnen zijn.

Meld je aan via
www.startvragenlijst.nl/moerdijk
Meer weten over Moerdijk en het inzamelen van
afval? www.moerdijk.nl/Afval 

Moerdijk kiest bollenmengsels
Ruim 550 inwoners van de gemeente
Moerdijk brachten hun stem uit op de
bollenmengsels. Met ruim 40% van de
stemmen is het mengsel met onder
andere muscari, botanische tulpen en
narcissen in bijna alle kernen favoriet.
Alleen een meerderheid van de inwoners van Langeweg koos voor mengsel
3. Rond februari/maart 2019 zullen de
eerste bollen bloeien.
De meeste inwoners kozen voor mengsel vier.
Dat betekent dat in bijna alle kernen in februari
een mengsel van krokussen opkomt. In de loop
van het voorjaar volgt de donkerblauwe muscari met verschillende soorten kleurrijke botanische tulpen gecombineerd met verschillende
narcissen en tot slot een blauwe boshyacint.
Richting de zomer komen nog de prairielelie en

verschillende soorten alliums op.
Veel van deze bloemen zien we straks ook terug
in Langeweg. De start is daar wel anders met
gele grootbloemige krokussen en in de zomer
bloeien daar indianenbloemen in plaats van
prairielelies. Naast de bloembollen worden er
ook streekeigen kruiden ingezaaid. Die kunnen
per dorp of stad verschillen, want de soorten
worden afgestemd op de plaatselijke bodemsoort.

“Mooie win-winsituatie”

Wethouder Désirée Brummans is blij met de
vele stemmen. “Samen zorgen we ervoor dat
onze entrees er aantrekkelijker uitzien. Bovendien zijn de bermen straks een ideaal leefgebied voor bijen, vlinders en andere insecten.
Een mooie win-winsituatie dus.” 

Bekendmakingen

Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Korenhoek 2 in Standdaarbuiten
plaatsen van een schutting
- Stoelerij 8-14 in Zevenbergen
veranderen van de brandcompartimentering
- Markweg Noord 1 in Heijningen
plaatsen van 40 tijdelijke units
- Groene Slinger 34 in Standdaarbuiten
verbouwen van de carport naar garage
- Zuidhaven 13 in Zevenbergen
legaliseren van een terrasvlonder
- Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen
gewijzigd uitvoeren damwanden Noordhaven
- Hofstraat 30 in Willemstad
inpandig slopen van de binnenkant van de
		
woning
Blauwe muscari
Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

E-loket voor oude bouwdossiers
Op zoek naar bouwdossiers uit de periode
1901- 1996? Dan kun je terecht bij het WestBrabants Archief (WBA). Om het makkelijker te
maken kan dat sinds eind augustus ook digitaal,
via https://bouwdossiers.westbrabantsarchief.nl.
Op de site is een ‘e-loket bouwdossier’
geopend. Via het loket kun je zoeken naar
oude bouwvergunningen compleet met een
Google Maps kaartje. Wanneer je de juiste
digitale bouwvergunning hebt gevonden, kun
je ‘m gratis bestellen. Het WBA controleert

Contact

de aanvraag en stuurt je een mail met een
downloadlink die 30 dagen geldig blijft.
Via het e-loket vind je informatie over
verleende bouwvergunningen van de volgende
voormalige gemeenten: Fijnaart en Heijningen,
Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en
Zevenbergen.
Aan de slag met zoeken? Ga dan direct naar:
www.bouwdossiers.westbrabantsarchief.nl.
Voor bouwdossiers van ná 1997 kun je terecht
bij de gemeente Moerdijk. 
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 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
•	De Leeuw Akkerbouw, Derde Weg 7A in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van het
bedrijf
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Benedenkade 1 in Willemstad
vervangen van de berging
- t Walletje 22 in Klundert
vervangen van de garage/schuur
- Daniëlstraat 3 in Langeweg
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
		
van de woning
- Groenstraat 7 in Willemstad
wijzigen van het dak van de achteraanbouw
-	Schansdijk ong. in Zevenbergen	legaliseren van een berging en een kas (kavels
61 en 63)
 Verkeersbesluit(en)
1. door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met de tekst "alleen voor het opladen van elektrische voertuigen" één parkeerplaats bij de laadpaal in de parkeerhaven nabij de Koningin Emmastraat 22 te Helwijk aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

