Hoe beheersen we het onkruid?
Lente, dé periode van het zogenaamde groeizame weer. Dat betekent ook dat het onkruid zich weer aandient. En dus gaan
we aan de slag met de onkruidbeheersing op en bij de stoepen en wegen. Aannemer Blom Hoveniers is inmiddels volop aan
de slag in onze straten. Hoe zit het ook alweer precies met die onkruidbeheersing?
Sinds 2016 mogen gemeenten geen onkruid op
stoepen, in goten en op andere verhardingen
meer bestrijden met chemische middelen.
Daarom gebruiken we sindsdien een methode
met hete lucht, branden en borstelen. Deze
methode brengt geen schade toe aan het
milieu, maar kan wel pas worden toegepast
als de onkruidplant er al staat. De hete
luchtbehandeling heeft ook als gevolg dat
het bovengrondse deel van de plant wordt
bestreden en de wortels dus blijven zitten,

Bekendmakingen

Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals 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.
 Verkeersbesluiten
•	Door plaatsing van haaientanden en bebording op het kruispunt Zuidrand /Huizersdijk in
Zevenbergen wordt de voorrangssituatie permanent aangepast;
•	Door de aanleg van de wijk Bosselaar Zuid is het belangrijk dat de voorrangssituatie als
zodanig wordt aangepast t.b.v. duidelijkheid en verkeersveiligheid. Het verkeer op de Zuidrand
zal voorrang hebben op verkeer van de Huizersdijk.
•	Nabij de woning Geerland 3 wordt één parkeerplaats aangewezen als parkeerplaats voor het
opladen van elektrische voertuigen.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam
Geboortedatum 			
en voorletters				
•	Ionete, G.
12-04-1968
•	De Figueiredo Dos Santos Ionete, S.M.
15-07-1972
•	Dierickx, M.
02-08-1976
•	Melis, J.
14-08-1983
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
•	Houtsnipweg 2 in Klundert
Plaatsen van een overkapping
•	Plaza 10 in Moerdijk
Plaatsen van een was- en tankstation
•	Kievitstraat 14 in Fijnaart
Plaatsen van een schutting
•	t Walletje 1 in Klundert
Realiseren van een inrit
• t Magesijn 93 in Klundert
Plaatsen van een fietsenberging
•	Touwslagerij 15 in Zevenbergen
Realiseren van een verdiepingsvloer
•	Kreitenborg 5 in Zevenbergen
Realiseren van een aanbouw aan de garage
•	Langenoordstraat 42 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
•	Zevenbergseweg 13 en Klundertsedijk 4a
Veranderen milieu
in Klundert
•	Lillehammer 5 in Klundert
Bouwen van een nieuwe woning
•	Klundertsedijk 5 in Klundert
Realiseren van een B&B
•	Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert
Uitbouwen van de achterzijde van de woning
•	Stadsedijk 4 in Oudemolen
Veranderen van de gevel en het dak
•	Achterdijk 10 in Zevenbergen
Wijzigen van de reeds eerder verleende 		
vergunning (plaatsen schuilstal)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
•	Benedenkade 12 in Willemstad
•	Hamseweg 7 in Langeweg
•	Pelgrimsdijk 3 in Zevenbergen
•	Beryl 2 in Zevenbergen
•	Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
•	Hofstraat 22 in Willemstad
•	Molenstraat 17a in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Verbouwen van feestzaal/restaurant tot 		
hotelkamers
Wijzigen naar een woonbestemming
Bouwen van een nieuwe bewaarplaats/		
machineberging
Aanleggen van een inrit (van rechtswege)
Gewijzigd uitvoeren reeds eerder verleende
vergunning (van rechtswege)

Omschrijving project
Plaatsen van pv panelen
Wijzigen van de indeling winkelruimte, plaatsen
reclameaanduidingen en een nieuwe condensor

Evenementenvergunning
•	Een autowasactie op de Markt in Zevenbergen ter hoogte van de huisnummer 1-3 op 8 juni
2019 van 10:00 tot 18:00 uur
•	Een barbecue voor de jeugd van v.v. D.H.V aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b in
Zevenbergschen Hoek op 24 mei 2019 van 18:30 tot 00:00 uur
•	Een barbecue bij Handbalvereniging de Groene Ster aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen op
21 juni 2019 van 16:30 tot 01:00 uur
•	Een buurtfeest op het grasveld aan de Burgemeester Vranckenstraat in Zevenbergen op 7
september 2019 van 15:00 tot 00:00 uur
• Een buurtfeest op de Stationsstraat in Zevenbergen op 22 juni 2019 van 12:00 tot 01:00 uur
•	Het Pietje Palmtoernooi met aansluitende feestavond op het terrein van v.v. Noordhoek aan
de Kapellenhof 1 in Noordhoek op 15 juni 2019 van 12:00 tot 01:00 uur)
•	Een rommelmarkt op de Kerkring achter huisnummer 1 in Klundert op 22 juni 2019 van 10:00
tot 15:30 uur
•	Twee barbecues op het terras op het middenpad van de Voorstraat in Willemstad op 21 juni
en op 26 en 27 juli 2019 van 16:30 tot 22:00 uur)
•	Een tennistoernooi van 17 tot en met 23 juni 2019 van 18:00 tot 00:00 uur op het terrein van
Tennisvereniging Fijnaart en Heijningen aan de Appelaarseweg 21 in Fijnaart. Op basis van
deze vergunning is ook toestemming verleend de baanverlichting tijdens het toernooi te laten
branden.
• Een Toeterfeest nabij de Stadhuisring 26 in Klundert op 26 mei 2019 van 12:30 tot 17:30 uur

waardoor het onkruid sneller terugkomt.
Dat betekent dat we de onkruidmachines vaker
moeten inzetten om dezelfde behandeling
te herhalen. Deze methode put het plantje
uiteindelijk uit zodat het niet, of minder
snel terugkomt. De aannemer veegt ook
regelmatig de verharding die is behandeld,
om de voedingsstoffen voor onkruid (zoals
aarde) te verwijderen. Dit zorgt ervoor
dat het onkruid minder goed kan groeien.
Daarom hebben we het niet meer zoals
vroeger over onkruidbestrijding, maar over
onkruidbeheersing.

Afspraken over kwaliteit

Bestrijden met de hete luchtmethode betekent
dat het niet haalbaar is om alle paden helemaal
onkruidvrij te houden. Dat is trouwens een
probleem waarmee veel gemeenten te kampen
hebben. In Moerdijk maken we afspraken met
de aannemer over de onkruidbeheersing. Dat
gebeurt aan de hand van een vastgestelde
beeldkwaliteit: hoe verhardingen en groen op
bepaalde plaatsen er moeten uitzien. Er is dus
geen vaste planning en de aannemer beoordeelt
aan de hand van diezelfde beeldkwaliteit

22 mei 2019
wanneer het nodig is om op pad te gaan. De
gemeente controleert of de afspraken worden
nagekomen en de beeldkwaliteit wordt ‘gehaald’.
Volgens die beeldkwaliteit mag er op bepaalde
plaatsen een beperkte hoeveelheid onkruid
staan, bijvoorbeeld rondom obstakels zoals
prullenbakken en bankjes mag het wat hoger
staan.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook meehelpen met het zo goed
mogelijk onkruidvrij houden van uw omgeving.
Bijvoorbeeld door regelmatig uw stoep te vegen,
waardoor onkruid minder kans krijgt om te
groeien. En door een melding te doen bij de
gemeente wanneer een gedeelte is vergeten.

Een melding doen?

Dit kan bij voorkeur via de BuitenBeter
app (https://www.buitenbeter.nl ) of via
het meldingsformulier 'melding woon- of
leefomgeving' op www.moerdijk.nl. Bellen naar
14 0168 kan natuurlijk ook.

Waarom stemmen we in
Nederland op een donderdag voor
het Europees Parlement?
In de Europese Akte voor de verkiezing van de
leden van het Europees Parlement is bepaald
dat de verkiezingen plaatsvinden in de periode
die begint op donderdag 23 mei en eindigt op
zondag 26 mei. Elk land bepaalt dus zelf of het
op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag de
verkiezingen organiseert.
Daardoor kwam de dag waarop we in
Nederland meestal naar de stembus gaan
– woensdag - niet in aanmerking. Er is toen
gekozen voor een dag zo dicht mogelijk bij de
woensdag en dat is de donderdag geworden.

Daarom stemmen we in Nederland op
donderdag 23 mei 2019 voor het Europees
Parlement.
Voor zondag is met name niet gekozen
uit oogpunt van eerbiediging van de
zondagsrust. Bovendien zou de bemensing
van de stembureaus en het verwerken van de
uitslagen op zondag problemen kunnen geven.
Trouwens: we stemmen op donderdag, maar
de officiële  uitslagen volgen pas op zondag,
nadat de laatste stembus in Europa gesloten is.
Tot die tijd zijn er hooguit exitpolls. 

Uiterlijk 1 juni: aanmelden voor
Open Monumentendag
Bent u eigenaar van een rijks- of
gemeentelijk monument? Of eigenaar
of beheerder van een gebouw met
een historisch verhaal? Meld u dan
uiterlijk 1 juni aan voor deelname aan
de Open Monumentendagen op 14 en
15 september. Het landelijke thema is
‘Plekken van plezier’.
Mooi extraatje dit jaar: de Open
Monumentendagen vallen samen met de data
waarop Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) de
jaarlijkse Kunst & Cultuur Route organiseert.
Op een aantal locaties verzorgt de stichting
exposities /activiteiten.
Meer info: www.cultuurmoerdijk.nl.

wandbeschilderingen, tegeltableaus, houtwerk
of glas-in-lood. Panden die in het programma
worden opgenomen krijgen tijdens Open
Monumentendag een vlag te leen. Daarmee is
het monument een herkenbaar onderdeel van
het evenement.

Aanmelden

Dat kan tot uiterlijk 1 juni 2019 via
www.openmonumentendag.nl/meewerken
Heeft u nog vragen of ideeën? Neem dan
contact op met de organisatie via
info@moerdijk.nl. 

Doet u mee?

De organisatie is in het bijzonder op zoek
naar monumenten die opvallen vanwege
hun architectuur of kunstzinnige details.
Verder kunt u ook woningen of gebouwen
aanmelden waaruit handwerk en vakmanschap
spreekt, bijvoorbeeld met ambachtelijk
stuc- en metselwerk, fraaie gevelstenen,

de Zevenbergse Sint-Catharinakerk, een van de
rijksmonumenten in onze gemeente

Tijdelijke maatregelen m.b.t. afsluiting en parkeerverbod			
Vanwege de Dorpsweek in Standdaarbuiten en het opbouwen en afbreken van de feesttent
geldt voor de parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten een tijdelijk
parkeerverbod van 24 mei tot en met 3 juni 2019.
Vanwege het Toeterfeest is op 26 mei 2019 van 12:00 uur tot 18:00 uur de Stadhuisring tussen
de Voorstraat en de Westerstraat in Klundert afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
 Standplaatsvergunning
Het innemen van een standplaats door het mobiele onderzoekscentrum voor
bevolkingsonderzoek naar borstkanker op de parkeerplaats aan de Molenbergstraat in
Zevenbergen van 1 juli tot en met 31 oktober 2019

Contact

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

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

