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Een vlasveld net buiten Noordhoek

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

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

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Ingezonden door Esther Leijten-Kupers
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.

Buurtbus Zevenbergen - Etten-Leur is een blijvertje
Buurtbus-lijn 219 tussen Zevenbergen
en Etten-Leur is een succes. Sinds
afgelopen najaar werd de gewenste
norm van 600 reizigers per maand
gehaald. Maar liefst 87% reist ook
echt tussen Zevenbergen en EttenLeur; de overige 13% gebruikt de
Buurtbusverbinding voor vervoer
binnen Etten-Leur. Vervoerder Arriva
neemt daarom de lijndienst op in de
gewone dienstregeling.

Het ging hierbij om een proef, terwijl uit extern onderzoek bleek dat er onvoldoende gebruik gemaakt zou
worden van deze buslijn. Maar omdat de Buurtbuslijn 225 tussen Etten-Leur en Zundert een succes
bleek, terwijl ook daar vooraf was ingeschat dat er
niet genoeg interesse zou zijn, werd toch besloten
tot een proef lijn 219. Moerdijk en Etten-Leur namen
allebei een deel van de kosten van deze proef voor
hun rekening.

Op verzoek van de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur
werd eind 2015 de Buurtbus-dienst gestart om te
zorgen voor een rechtstreekse verbinding met het
openbaar vervoer tussen Zevenbergen en Etten-Leur.

Wethouder Thomas Zwiers is erg blij met het
resultaat. “Voor Moerdijk is bereikbaarheid in en om
de gemeente een belangrijk punt. Omdat Etten-Leur
vanuit onze gemeente niet rechtstreeks per trein of

“Bereikbaarheid een belangrijk
punt”

bus te bereiken is, was het minder makkelijk om met
openbaar vervoer tussen beide gemeenten te reizen.
Terwijl bijvoorbeeld het Werkplein en de polikliniek
in Etten-Leur veel cliënten hebben uit Moerdijk. Zij
kunnen nu gelukkig de Buurtbus blijven gebruiken
voor het vervoer.”

Halte Oostrand geschrapt
Enige verandering is dat Buurtbus 219 in Zevenbergen een verkorte route gaat rijden. De halte
Oostrand wordt geschrapt. Reden hiervoor: van deze
halte werd nauwelijks gebruik gemaakt en om deze te
bereiken moest relatief ver worden omgereden. Reizigers kunnen als alternatief nu kiezen voor de halte
Halzeldonkse Zandweg.

Starterswoningen Standdaarbuiten
Op 26 juli om 15.00 uur ondertekenden de gemeente en Timek Planontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van 10
starterswoningen in het gebied van de
Zomervlinder in Standdaarbuiten.
Er is inmiddels een behoorlijke belangstelling voor
deze woningen, die door Timek worden ontwikkeld
volgens de Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO) gedachte. Zo worden de woningen samen met
de kopers bedacht. Een unieke methode, waar de klant
wordt meegenomen in het ontwerpproces.

Heeft u BuitenBeter al op uw smartphone?
Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt?
Lantaarnpaal kapot? Een vies bushokje, vuilniszakken
ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
Laat het snel en makkelijk weten met de Buiten Beter
app op uw smartphone.
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel
en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én

Vanwege het Wielerweekend zijn de volgende
wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers
• De parkeerplaats aan de Molenstraat in Zevenbergen vanaf zaterdag 4 augustus 2017 17:00
uur tot maandag 7 augustus 2017, 12:00 uur. Op
deze locatie geldt een parkeerverbod en is de
wegsleepregeling op de genoemde tijden van
toepassing.
• Molenstraat, Markt, de Kerkstraat, de van Steelandtstraat en de Zuidhaven in Zevenbergen op
zaterdag 5 augustus 2017 van 08:00 uur tot 22:00
uur. Op dit parcours geldt een parkeerverbod en
is de wegsleepregeling op de genoemde tijden
van toepassing.
• De Zuid- en Noordhaven, Kerkstraat, van Steelandtstraat, Dijkstraat, Lobbekenstorenstraat,
Zeestraat, van der Markstraat, Arembergstraat,
Korte Wipstraat, Drielindenstraat, Brugstraat,
Molenstraat en Markt in Zevenbergen op zondag
6 augustus 2017 van 06:00 uur tot 22.00 uur. Op
dit parcours geldt een parkeerverbod en is de
wegsleepregeling op de genoemde tijden van
toepassing.

Bezoekadres gemeentehuis

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app
is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows
Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en
werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt
u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u
terecht bij de politie.

Daarnaast zijn de volgende, tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Op de Merodestraat geldt
vanaf de Koningin Wilhelminastraat naar de
Markt op 6 augustus 2017 tijdens de Wielerronde
eenrichtingsverkeer. Er geldt ook een parkeerverbod van 4 augustus 2017 24.00 uur tot
6 augustus 2017 22.00 op de Zuidhaven en Noordhaven tussen de Stoofstraat en Brouwersstraat.
Ook hiervoor geldt de wegsleepregeling.

Onderhoud begraafplaats
Zevenbergen
Vanaf maandag 14 augustus 2017 tot 2 september
2017 worden op de gemeentelijke begraafplaats in
Zevenbergen de grafstenen verwijderd van 235 graven. Ook worden 45 grafkelders geruimd. Dit werk
is mogelijk geworden, doordat de rechthebbende
afstand heeft gedaan van de grafrechten, of omdat
de grafrechten zijn vervallen aan de gemeente.
Dit gebeurt op het moment dat er geen rechthebbende meer is. Bij een aantal van de gedenkstenen
is achterstallig onderhoud geconstateerd. Dit kan
voor bezoekers gevaarlijk zijn. Bovendien geeft
het werk de begraafplaats weer een netter aanzien. GT Begraafplaatstechniek voert het werk uit.
De grafstenen worden verwijderd en vernietigd.
Afhankelijk van het weer zal het werk ongeveer 3
weken duren.
Voor de inschrijvers wordt in september een tussentijdse informatiebijeenkomst gehouden. Aan het einde
van de inschrijfperiode wordt een groep kopers samengesteld om samen de woningen te gaan ontwerpen.
De planning is om na de jaarwisseling met de bouw
van de starterswoningen te starten. De maximale prijs
voor een tussenwoning wordt €175.000. De prijs voor
de hoekwoningen zijn op dit moment nog niet bekend.
Interesse? Schrijf je vrijblijvend in via
www.timek.nl/zomervlinder of stuur een mail naar
zomervlinder@timek.nl.

BUITEN
BETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk
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Buurtpreventie: Samen zorgen voor een schone en veilige buurt
De gemeente Moerdijk ziet de inwoner als belangrijkste partner bij het zorgen voor een veilige en
leefbare buurt. Bij buurtpreventie zetten inwoners
zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het
doel? Vergroten van het informele toezicht, oftewel
de sociale controle. 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?
Buurtpreventie is samen met de gemeente, politie, woningstichting en
andere maatschappelijke organisaties zorgen voor een leefbare en veilige
buurt waar het fijn is om te wonen. Het is een vorm van sociaal toezicht
door inwoners in de eigen buurt. Taken hierbij zijn onder andere:
•In gesprek gaan met (hang)jeugd;
•	Signaleren en melden van onveilige of verdachte situaties in en rond
woningen;
•Signaleren van drugsoverlast;

!Alert|Moerdijk? Mail dan uw gegevens naar veiligheid@moerdijk, of bel
naar 14 0168.

•	Signaleren en melden van onveilige verkeerssituaties;
•	Toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid van bewoners;
•Signaleren van langdurig (fout) geparkeerde auto’s.
Zoals de taken hierboven beschrijven, is het niet de bedoeling dat de
buurtpreventist het heft in eigen handen neemt, zonder afstemming met de
wijkagent. De buurpreventie signaleert en maakt een melding.

!Alert|Moerdijk
Eind 2015 heeft de gemeente Moerdijk !Alert|Moerdijk opgericht.
!Alert|Moerdijk houdt in dat verschillende wijkgroepen via een Whatsappgroep met elkaar verbonden zijn. 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.

Lid worden?
Bent u geïnteresseerd in de buurtpreventie voor uw wijk en wilt u graag
geïnformeerd worden over de vervolgstappen, of wilt u deelnemen aan

Onderhoud begraafplaats Zevenbergen
Vanaf maandag 14 augustus 2017 tot 2 september 2017 worden op de
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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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Evenementenvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een schuurfeest in een schuur aan
de Oude Heijningseweg 3 in Heijningen op 16 september 2016 van 20:30 uur tot 01:00 uur (verzonden
25 juli 2017)
• Het houden van diverse sport- en spelavonden van
19 juli 2017 tot en met 26 augustus 2017 en het houden van diverse activiteiten tijdens de Kindervakantie speelweek van 14 tot en met 18 augustus 2017
op het schoolplein aan de Prinses Christinastraat 19
in Willemstad. De Kindervakantie speelweek wordt
afgesloten met een feestavond op 18 augustus 2017
tot 01:00 uur (verzonden 25 juli 2017)
• Het houden van de Ronde van de Fendert op een
parcours in Fijnaart op 26 augustus 2017 van 09:00
uur tot 18:00 uur (verzonden 25 juli 2017)
• Het houden van een Ladiesnight in de Niervaert aan
de Molenvliet 7 in Klundert op 14 oktober 2017 van
19:00 uur tot 23:00 uur (verzonden 25 juli 2017)
• Het houden van een timmertoernooi met aansluitend
een feest voor leden en hun partners bij Hockeyclub
Zevenbergen aan de Westrand 5 in Zevenbergen op
2 september 2017 van 11:30 tot 00:00 uur (verzonden
25 juli 2017)
• Het houden van een fancy fair in en rondom het
kerkelijk centrum aan de Kerkring 1 in Fijnaart op 26
augustus 2017 van 09:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 26 juli 2017)
• Het houden van een bijeenkomst voor een hapje en
een drankje tijdens een rondrit van de Brabantse
Oldtimervereniging op 20 augustus 2017 tussen
13:00 uur en 21:00 uur aan de Zuidlangeweg 3 in
Oudemolen (verzonden 26 juli 2017)

Adres

Prins Willemstraat 16 in Klundert
Appelweg 9 in Moerdijk
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Steinstraat 2 in Klundert
Landpoortstraat 37 in Willemstad
Voogdeweg ong. in Zevenbergschen Hoek
Rembrandtstraat 2 t/m 22 en Jan Steenstraat 1 t/m 23 in Fijnaart

Omschrijving project
Plaatsen van een erfafscheiding
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Plaatsen van een tijdelijk gebouw
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een luifel aan de achtergevel
Vervangen van een afsluiterspost en plaatsing elektriciteitshuisje
Renoveren van 23 woningen

Datum ontvangst
20 juli 2017
18 juli 2017
20 juli 2017
20 juli 2017
21 juli 2017
20 juli 2017
21 juli 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Molenstraat 31 - 33 in Klundert

Omschrijving project
Verbouwen van de kerk

Datum ontvangst
18 juli 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 juli 2017 tot en met 19 juli 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Hazebrouckstraat 4 in Fijnaart
Dansvlinder 16 in Standdaarbuiten
Neerhofstraat 3A in Zevenbergen

Omschrijving project
Vergroten van de woning
Realiseren van een erfafscheiding en een uitrit
Bouwen van een woning

Datum verzonden
26 juli 2017
19 juli 2017
26 juli 2017

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.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd vanaf 1 augustus 2017 op Plein 1940 Zevenbergschen Hoek voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op
woensdag van 14:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 25 juli 2017)
• Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Voorstraat in Fijnaart voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op donderdag van 10:00 uur tot
14:00 uur. Tot de start van de werkzaamheden aan het nieuwe gezondheidscentrum wordt de standplaats aan de Wilhelminastraat in Fijnaart nog ingenomen. Vanaf het
moment dat de werkzaamheden beginnen, verhuist de standplaatshouder naar de Voorstraat (verzonden 25 juli 2017)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

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.

