Buurtpreventie: samen zorgen
voor een schone en veilige buurt
Al ruim vijf jaar beschikken bijna alle wijken of dorpen in de gemeente Moerdijk over buurtpreventie. Eén team bestaat
zelfs al 13 jaar. Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel? Vergroten van
het informele toezicht, oftewel de sociale controle.
650 inwoners verspreid over 21 buurtpreventieteams nemen op deze manier hun verantwoordelijkheid, en met succes! Zo is het aantal
inbraken in de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren flink verminderd. Wilt u hier ook uw
steentje aan bijdragen? Dat kan! De gemeente
Moerdijk is nog altijd op zoek naar buurtpreventisten. Of geef u op voor !Alert|Moerdijk.
Wat is buurtpreventie?
Het is een vorm van sociaal toezicht door
inwoners in de eigen buurt. Als lid van een
buurtpreventieteam bent u bereid om
geregeld (of op afgesproken tijden) een ronde
door de wijk te lopen. Buurtpreventieleden
zijn tijdens hun rondes extra ogen en oren,
maar gedragen zich als "gewone" bewoners.
Buurtpreventieleden nemen geen enkel risico
en beperken zich tot het melden van verdachte
personen en/of situaties aan relevante
professionele organisaties of de coördinator.
Leden van een buurtpreventieteam kunnen
ook deelnemen aan lopende politieprojecten of
speciale acties. De kracht van buurtpreventie zit

in het je buiten gezamenlijk laten zien. Echter,
ook inwoners die vanuit de eigen woning
verdachte situaties willen melden, kunnen
deelnemen.
!Alert|Moerdijk
!Alert|Moerdijk houdt in dat verschillende
wijkgroepen via een WhatsAppgroep met elkaar
verbonden zijn. Momenteel zijn er ruim 1100
inwoners aangesloten. Wanneer een deelnemer
een verdachte situatie signaleert, belt hij/zij
eerst de politie. Vervolgens stelt de deelnemer
de wijk-WhatsAppgroep in kennis. De wijk
en eventueel andere wijkgroepen worden zo
snel op de hoogte gebracht. Hierdoor is de
hele wijk of zelfs het dorp alert en waakzaam.
Zij kunnen naast elkaar ook de politie van
informatie voorzien via de politie-WhatsApp
(06-12207006).
Meer informatie of lid worden?
Kijk op www.moerdijk.nl/Buurtpreventie,
mail naar veiligheid@moerdijk.nl of bel
naar 14 0168. 

Wijziging openingstijden feestdagen
Vanwege de feestdagen is het gemeentehuis en
de milieustraat op 25 en 26 december en 1 januari gesloten. Het informatiecentrum Centrumontwikkeling Zevenbergen aan de Zuidhaven
43 is zowel op donderdag 27 december als op
donderdag 3 januari gesloten.

Wijziging afvalinzameling feestdagen
Kijk in de Afvalwijzer-app of op
www.mijnafvalwijzer.nl om te zien wanneer uw
container wordt geleegd rond de feestdagen.
Heeft u geen toegang tot internet en wilt u
informatie over de ophaaldagen? Bel dan met
14 0168. 

Uitnodiging voor de
nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur van Moerdijk nodigt alle
inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen van harte uit om samen het nieuwe jaar

in te luiden! Op maandag 7 januari 2019 bent
u vanaf 19.30 uur (start programma 20.00 uur)
van harte welkom in het gemeentehuis. 

Klundert bij Kaarslicht
Vanwege Klundert bij Kaarslicht zijn op 15

december vanaf 15:30 uur de volgende
straten in Klundert afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers: Voorstraat,
Molenstraat, Kerkring, Stadhuisring,
Verlaatstraat en Vestkant. Daarnaast
zijn op 15 december vanaf 17:30 uur de
volgende straten in Klundert afgesloten
voor alle verkeer, behalve voetgangers:
Schanspoort richting centrum vanaf de
kruising Schanspoort-Ambachtsherenweg,
Hoogstraat richting centrum vanaf de kruising
Hoogstraat-Keenestraat, Oosterstraat,
Molenberglaan richting Kaaibrug vanaf kruising
Molenberglaan-Keenestraat, Zevenbergsepoort
richting centrum vanaf kruising ‘t WalletjeZevenbergsepoort en Oliemolenstraat
half afgesloten vanaf kruising StoofdijkOliemolenstraat-’t Walletje. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Hoe diep wordt de haven?
Over de diepte van de Zevenbergse haven doen allerlei verhalen de ronde. Hoe
zit het echt?
Dat de haven maar 50 cm diep zou worden,
is een fabel. Het peil kan wat variëren, maar
onder normale omstandigheden zal er
zo’n 2,25 m water staan. De haven wordt
heropend om de zoetwatervoorziening in de
regio te verbeteren. Er moet straks 10 kuub
per seconde door stromen. Dat kan alleen als
de haven breed en diep genoeg is.

Contact

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Kennisgeving besluit omgevingsvergunning
De minister van Economische Zaken heeft Geobrothers B.V. te Papendrecht een omgevingsvergunning verleend voor ‘het oprichten en in werking hebben van een inrichting’ en ‘het bouwen
van een bouwwerk’. Dat ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Zevenbergen. Die vestiging ligt in gemeente Moerdijk, op de kadastrale percelen gemeente
Zevenbergen, sectie N, nummer 1532. De omgevingsvergunning geldt voor het oprichten en in
gebruik nemen van een geothermie-installatie en het plaatsen van een hekwerk om de vestiging.
Dit besluit, en andere stukken die hierover gaan, kunt u van 12 december 2018 tot en met 23
januari 2019 inzien. Dat kan in het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen. Voor meer
informatie kunt u terecht bij dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 11 18 78 88) van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
 Bestemmingsplannen ter inzage
Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oude Hejiningsedijk 105’ - 13 december 2018 tot en met 24
januari 2019
 Vaststelling mandaatbesluiten
- Intern mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Moerdijk.
- Internbesluit mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Moerdijk.

Wegafsluitingen
Wintervestingdagen in Willemstad
Vanwege de Wintervestingdagen zijn van 14
december 09:00 uur tot en met 16 december
20:00 uur de oneven zijde van de Voorstraat
en de Landpoortstraat vanaf huisnummer 7
tot de Voorstraat in z’n geheel afgesloten voor
alle verkeer behalve voetgangers. Daarnaast is
vanaf 14 december 09:00 uur tot 15 december
17:00 uur de even zijde van de Voorstraat
gedeeltelijk afgezet. Na 17:00 is de gehele
Voorstraat afgesloten tot 16 december 20:00
uur. Daarnaast geldt een parkeerverbod
voor de gehele Voorstraat in Willemstad
vanaf donderdag 13 december 08:00 uur tot
maandag 17 december 08:00 uur.

12 december 2018

Stand van zaken
De gemeente Moerdijk voert op dit moment
gesprekken met de samenwerkingspartners
en de aannemerscombinatie om tot
overeenstemming te komen over de kosten
en financiering van het centrumproject. We
houden u op de hoogte van de voortgang
van deze gesprekken. Omwonenden en
ondernemers worden tijdig geïnformeerd als
werkzaamheden van start gaan. 

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

 Besluit ontheffing Hogere Waarde Wet geluidhinder
In het kader van de Wet Geluidhinder is besloten om een hogere waarde spoorweglawaai vast
te stellen voor het realiseren van 2 vrijstaande en 6 half-vrijstaande woningen aan de Opaal
1 t/m 15 (oneven), gelegen in plangebied Bosselaar-Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen.
De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden met 8 dB.
 Drank- en horecavergunning commercieel
Vier Hoog Zevenbergen, Hazeldonkse Zandweg 28b in Zevenbergen.
 Exploitatievergunning commercieel
D.H.J. Polak en R. Witberg voor Hazeldonkse Zandweg 28b in Zevenbergen.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Fazantweg 1 in Klundert
Renoveren van het bedrijfspand
- Patrijsweg 1 in Klundert
Milieuneutraal veranderen
- Landpoortstraat 43 in Willemstad	Realiseren van een carport, berging en overkapping
- Perzikkruid 18 in Zevenbergen
Wijzigen van de overkapping
- Fazantweg 2 in Klundert
Renoveren van het bedrijfspand
- Campagneweg 10 in Zevenbergen
Realiseren van een aanbouw
- Molenstraat 82 in Fijnaart	Vervangen van het dak van een landbouwschuur
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Van Vlaanderenstraat 48 in Klundert
Plaatsen van een erfafscheiding
- Arkelhof 78 in Zevenbergen	Plaatsen van kunststof kozijnen en vervangen
gevelbekleding
- Schansdijk (kavel 2 en kavel 6)
Plaatsen van twee kassen
in Zevenbergen		
- Luchtenburg 14 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
- Achterdijk 119 in Zevenbergschen Hoek Plaatsen van een stacaravan als tijdelijke
		
woonruimte (11 maanden)
- Zuidhaven 171 in Zevenbergen
Vervangen van de oude- naar nieuwe
		
huisstijlreclame
- Noordhoeksedijk 7 in Noordhoek
Veranderen van bedrijfswoning naar
		
woonbestemming
 Meldingen Wet milieubeheer
Stoelerij 8 in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf.

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57

 Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer
Het lozen van grondwater bij de droogleggingswerkzaamheden 'Bult van Pars' door middel van
een open bemaling, om in den droge te kunnen ontgraven.

