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Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Jeu de Boules wedstrijd tussen
Noordhoek en Zevenbergen:
“Het was weer een gezellige middag”

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
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Op woensdag 30 augustus begint de kermis in Zevenbergen. Dit betekent dat het centrum van Zevenbergen
moeilijk bereikbaar is en het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt.

Bezoekers van het centrum kunnen parkeren op de
beschikbare plaatsen bij het gemeentehuis, aan de
voor- en achterzijde van de Borgh, bij het station en
uiteraard op de Kasteeltuin.

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

De weekmarkt op donderdag gaat gewoon door, maar
staat in zijn geheel op het Haventracé.

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
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Centrum Zevenbergen
vanaf woensdag
30 augustus moeilijk
bereikbaar i.v.m. Kermis

Vanaf maandag 28 augustus 07.00 uur kan er dan ook
niet meer geparkeerd worden op de parkeerplaatsen
gelegen aan de Molenstraat en de Markt. Let op: bij
deze straten is een wegsleepregeling van toepassing. Bedrijven dienen hier rekening mee te houden
in verband met hun bevoorrading. Vanaf maandag 4
september om 16.00 uur zijn alle plaatsen weer vrij.

Postadres

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:

Fijnaart

Volg ons ook via facebook
Ingezonden door Ria van Schie van Alphen

www.facebook.com/
GemeenteMoerdijk

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.

Schrijf u nu in voor de gratis budgetcursus 'Rondkomen met inkomen'
Heeft u geen goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet?
Houdt u nooit geld over aan het einde van de maand? Meldt u zich dan aan
voor de budgetcursus Rondkomen met Inkomen.

Cursusdata
Donderdag 7, 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober 2017. Alle bijeenkomsten zijn van 18:30 uur tot 20:30 uur.

Locatie
Gemeentehuis in Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15.

In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder andere:
• Een goede administratie: Hoe en waarom?
• Een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven te maken.
• Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn er?
• Bewuster keuzes maken binnen en met uw budget.
• Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.
Over uw persoonlijke financiële situatie wordt cijfermatig niet gesproken. Voor iedere deelnemer is het doel
om beter rond te leren komen. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van ieder twee uur en deelname is
gratis. De minimale groepsgrootte is 8 personen en maximaal 15 personen. Iedereen kan in principe meedoen.
Wel is het belangrijk dat u wilt meedoen in groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf
Heeft u het vermoeden dat iemand uit uw omgeving mishandeld wordt? Bent
u zelf slachtoffer? Kunt u zich slecht beheersen? Huiselijk geweld komt vaker
voor dan u denkt. Zo werden er in 2016 maar liefst 323 meldingen van huiselijk
geweld gedaan in de gemeente Moerdijk. En dat zijn alleen de meldingen die
bekend zijn. Laat het er niet bij zitten en meld dergelijke gevallen!
Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand in huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn: gezinsleden, ex-vriend(in) of een
huisvriend(in). Het kan daarbij gaan om geweld in de
vorm van kindermishandeling, verwaarlozing, partnergeweld, ouderengeweld en gedwongen prostitutie.
Huiselijk geweld vindt plaats achter de voordeur en is
vaak niet direct zichtbaar. Voor zowel slachtoffer als
dader is er een drempel om hulp te vragen en daar
mee de cirkel van geweld te doorbreken. Huiselijk
geweld gaat zelden tot nooit vanzelf over. Hoe langer
het geweld duurt, hoe moeilijker het kan zijn om
het te stoppen. ‘’De omgeving kan iets doen om het

geweld te stoppen’’, aldus wethouder Eef Schoneveld
van de gemeente Moerdijk.

Wat kunt u doen?
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of heeft u
sterke vermoedens dat iemand in uw omgeving het
slachtoffer is van huiselijk geweld, of kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis WestBrabant. Professionele hulpverleners bepalen dan
samen in overleg of, en zo ja, welke hulp er nodig is.
Contact opnemen kan via telefoonnummer: 0800 2000
of www.veiligthuiswb.nl.

Meldcode voor professionals
Sinds 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 28 augustus 2017 aanmelden op de volgende manieren:
• Digitaal via de website www.moerdijk.nl/budgetcursus;
• Telefonisch op werkdagen tussen 08.30 en 12:00 uur bij de afdeling schuldhulpverlening via
telefoonnummer: 14 0168.
Na uw aanmelding wordt telefonisch contact met u opgenomen om te bepalen of de inhoud van de budgetcursus aansluit bij uw wensen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer: 14 0168.

geweld stopt
niet vanzelf
geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet
beschrijft wat er van professionals wordt verwacht en
hoe zij met de signalen kunnen omgaan door middel
van een vijf-stappenplan. Meldingen van huiselijk
geweld worden namelijk zelden door de slachtoffers
zelf gedaan. Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om het geweld te stoppen en
hulp te kunnen bieden. Bent u bijvoorbeeld huisarts,
leraar of medewerker van een inrichting en heeft u
het vermoeden dat iemand slachtoffer van huiselijk
geweld of kindermishandeling is? Dan bent u volgens
deze wet verplicht om hier adequaat op te reageren
door de meldcode te hanteren en het vijf-stappenmodel te doorlopen.
Voor advies, consultatie of hulp kunnen professionals
aankloppen bij Veilig Thuis West-Brabant. Bij twijfel
kan de professional Veilig Thuis West-Brabant om
advies vragen.

WEGAFSLUITINGEN
• V anwege de jaarlijkse braderie en vanwege de
Ronde van de Fendert zijn op 26 augustus 2017
de Voorstraat, de Molenstraat, de Beneden
Molenstraat, de Wilhelminastraat, de Vrouwe
Jacobstraat, de Jan van Glymesstraat en de
Valenciënnestraat in Fijnaart de gehele dag
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
• V anwege de Bartholomeuskermis zijn vanaf 28
augustus 2017 tot en met 4 september 2017 de
Markt en de Molenstraat in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Voor deze straten geldt een parkeerverbod en is de
wegsleepregeling van toepassing.

Heijningen

Helwijk

Langeweg

BUITEN
BETER.NL

MAKKELIJK MELDEN MET JE SMARTPHONE

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

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 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.

BEKENDMAKINGEN
Hieronder 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
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Kerkring 13 in Willemstad
			
Voorstraat 6A in Willemstad

Omschrijving project
Vervangen van de bestaande berging door een nieuwe berging op een andere
locatie in de achtertuin
Realiseren van een koffiehuis en Bed en Breakfast

Datum ontvangst
15 augustus 2017
8 augustus 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 9 augustus 2017 tot en met 16 augustus 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
mr. Jaap Burgerlaan 1 in Willemstad
Drogedijk 32 in Fijnaart
Moye Keene in Klundert
(Keense Gorzen 1 t/m 17 oneven en Keense Gorzen
2 t/m 30 even)

Omschrijving project
Plaatsen van een dubbele deur in de voorgevel van basisschool Willem de Zwijger
Bouwen van een rundveestal
Bouwen van 24 appartementen (van rechtswege verleend)

Datum verzonden
15 augustus 2017
15 augustus 2017
16 augustus 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.
Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Ontwerp beschikking
Wabo uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
Klaverpolderseweg 2 Moerdijk
Omschrijving project
Het aanbrengen van een dam in de sloot en gedeeltelijk
dempen van een sloot ten behoeve van de aanleg van
een inrit alsmede diverse wijzigen op de bedrijfslocatie
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 augustus 2017 tot
en met 4 oktober 2017 ter inzage in het gemeentehuis
in Zevenbergen.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze
over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke
zienswijze richt u aan het college van B&W van de
gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze
wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact
opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van een Agro dag op een landbouwperceel aan de Derde Weg 5 in Zevenbergenschen Hoek op 9 september 2017 van 09:00 uur tot 18:00 uur (verzonden
14 augustus 2017)
• Het houden van een Feestmarkt bij Stichting Emmaus aan de Kloosterlaan 6 in Langeweg op 9 september 2017 van 13:00 uur tot 16:30 uur
(verzonden 14 augustus 2017)
• Het houden van diverse activiteiten tijdens Zomercarnaval van 1 tot en met 3 september 2017 waaronder een Streetparade op 1 september 2017 op een route door
Zevenbergschen Hoek en feestavonden op 1 en 2 september 2017 tot 01:00 uur in de feesttent op het parkeerterrein van v.v. DHV aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b
in Zevenbergschen Hoek (verzonden 15 augustus 2017)
• Het houden van een Appelplukdag aan de Blaaksedijk 14a in Fijnaart op 9 september 2017 van 10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 15 augustus 2017)
• Het houden van een buurtfeest op het Julianaplantsoen in Zevenbergen op 2 september 2017 van 15:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 15 augustus 2017)
• Het houden van een mini-maxitoernooi met aansluitend een barbecue en feestavond bij v.v. Virtus aan de Westrand 3 in Zevenbergen op 26 augustus 2017 van
08:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 15 augustus 2017)
• Het houden van een Burendag bij 'de Zeven Schakels' aan de Kasteelweg 1 in Zevenbergen op 23 september 2017 van 13:00 uur tot 16:30 uur
(verzonden 15 augustus 2017)
• Het houden van diverse evenementen in het Cultureel Centrum aan de Molenstraat 31-33 in Klundert op 8, 14 en 16 september 2017 (verzonden 16 augustus 2017)
• Het houden van een jubileumweekend bij Handbalvereniging Groene Ster aan de Galgenweg 64 in Zevenbergen op 16 september 2017 van 09:00 uur tot 01:00 uur
en op 17 september 2017 van 10:00 uur tot 15:00 uur (verzonden 16 augustus 2017)
• Het overnachten op het terrein van v.v. de Fendert aan de Parallelweg 1-3 in Fijnaart in de nacht van 9 op 10 september 2017 (verzonden 16 augustus 2017)
• Het houden van een besloten feest op de parkeerplaats van Steenweg 2 in Moerdijk op 9 september 2017 van 13:00 uur tot 21:30 uur (verzonden 16 augustus 2017)
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-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

VERKEERSBESLUIT(EN)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
• Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van
het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken 11-KHL-2, een parkeervak nabij
de woning Bourgondiëstraat 8 te Zevenbergen,
aan te duiden als een voor het voertuig van de
aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 3 oktober
2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 3
oktober 2017 schriftelijk bij het college van B&W
een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift
vermeldt u het besluit en de redenen waarom
bezwaar wordt gemaakt.

