Gemeente breidt aanbod online diensten
verder uit
Er was al de mogelijkheid om een geboorteaangifte online te regelen. Hetzelfde
geldt voor het melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschap. En sinds
kort zijn daar het doorgeven van een verhuizing en het aanvragen van uittreksels
als bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en Basisregistratie Personen bijgekomen. Door
zoveel mogelijk diensten ook online aan te bieden wil de gemeente Moerdijk
een optimale service bieden aan inwoners. Die krijgen zo in elk geval de (keuze)
mogelijkheid om dingen te regelen waar en wanneer hen dat het beste uitkomt,
terwijl het ondertussen zo weinig mogelijk tijd kost.
En dat wordt op prijs gesteld, zo blijkt uit
de cijfers. Bijna alle huwelijksmeldingen en
geboorteaangiften worden nu digitaal gedaan.
En ook voor overlijdensaangiften komen
nog maar weinig begrafenisondernemers
persoonlijk naar het gemeenteloket.
Snellere dienstverlening, betere service
Het is bewust beleid van de gemeente
Moerdijk. “Door waar mogelijk diensten ook
online aan te bieden streven we naar een
snellere dienstverlening en nog betere service
voor de inwoners”, leggen Judith den Bakker
(teamleider Klant Contact Center) en Anja Veeke
(medewerker Gegevensbeheer) uit. In dat
streven past ook de mogelijkheid sinds kort om
een reisdocument thuis te laten bezorgen. Voor
een bedrag van € 15 wordt bijvoorbeeld een
paspoort thuis of op de werkplek afgeleverd.
Op deze manier is het niet nodig om twee
keer op het gemeentehuis te verschijnen. Een
mogelijkheid waarvan een groot deel van de
aanvragers van een reisdocument inmiddels
gebruik maakt.
Het betekent niet dat online aanvragen en
regelen de enige optie is. Inwoners kunnen
nog steeds aan de balie terecht als ze toch
liever iets persoonlijk willen regelen. Judith den
Bakker: “Er is ook bewust gekozen voor deze
keuzemogelijkheid. Datzelfde geldt voor het
maken van een afspraak. Inwoners kunnen
ervoor kiezen om online een afspraak te

maken, of ’s ochtends zonder afspraak naar
de balie in het gemeentehuis te komen. Met
als risico dat je moet wachten, terwijl je als
je vooraf online een afspraak maakt meteen
geholpen kunt worden.”
Moerdijk onderzoekt aan de hand van
ervaringen van gebruikers en technische
mogelijkheden welke diensten in de toekomst
nog meer online aangeboden kunnen worden.

Wat kan ik online melden of regelen?

•T
 rouwen of een geregistreerd partnerschap
aangaan: dit kunt u online melden (voorheen
ondertrouw). Minimaal twee weken en
maximaal 1 jaar voor de trouwdatum. Nodig:
DigiD en kopieën van legitimaties van beide
partners en de getuigen;
•G
 eboorteaangifte van een thuis geboren kind.
Nodig: DigiD;
•O
 verlijden aangeven. Nodig: verklaring
van de arts en e-herkenning voor
begrafenisondernemers;
•V
 erhuizen binnen of naar Moerdijk. Nodig:
DigiD;
•U
 ittreksels aanvragen: Basisregistratie
Personen (BRP), Uittreksel Burgerlijke
Stand, Bewijs van in leven zijn, Bewijs van
Nederlanderschap. Nodig: DigiD (alleen bij
Bewijs van Nederlanderschap).

Meer weten?

www.moerdijk.nl 

Onderzoek naar niet-gesprongen
explosieven in de Haven van
Zevenbergen
Bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik is druk bezig met de
voorbereidingen voor het heropenen van de Roode Vaart in het centrum van
Zevenbergen. Eén van de voorbereidende werkzaamheden is het onderzoek naar
niet-gesprongen explosieven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
Zevenbergen zwaar getroffen door
oorlogsgeweld, waaronder bombardementen.
Daardoor is het mogelijk dat er niet-gesprongen
explosieven in de grond zitten waar straks
de haven wordt gegraven. Eerder onderzoek
bracht verstoringen in de grond in kaart. Vanaf
maandag 25 juni wordt nader onderzocht wat

die verstoringen zijn: het kan om een explosief
gaan, maar ook om een ander object.
Voor dit onderzoek wordt een flinke sleuf
gegraven tussen Noordhaven 144 en Zuidhaven
171 (de Hema). Hierdoor zijn er tijdelijk minder
parkeerplaatsen beschikbaar. Het onderzoek
duurt ongeveer twee weken. 

Tien nieuwe starterswoningen in
Standdaarbuiten
Uit woningmarktonderzoek blijkt er vraag te zijn naar starterswoningen in
Standdaarbuiten. In 2012 zijn er al tien starterswoningen in de vorm van een CPO
(collectief particulier opdrachtgeverschap) gebouwd. Door een samenwerking
zoals deze is veel te behalen en kunnen de kosten gedrukt worden. Timek
Planontwikkeling BV gaat nu in de Zomervlinder wederom tien starterswoningen
bouwen.
Deze starterswoningen bieden een mooie kans
voor onze inwoners en voor ons als gemeente.
Jonge stellen en kinderen geven een impuls aan
een dorp en houden de leefbaarheid hoog. Om
hen een financieel steuntje in de rug te bieden
hebben we in Moerdijk een starterslening

beschikbaar. Kijk hiervoor op moerdijk.nl/
starterslening.
Er zijn nog kavels beschikbaar in de
Zomervlinder. Meer informatie over het project
is te vinden op www.timek.nl/zomervlinder. 

 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
- Tradeboulevard 5A in Zevenbergen, Polvo B.V. 	opleggen van maatwerkvoorschrift
opslagvoorzieningen

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

23 april werd het eerste reisdocument thuisbezorgd.

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
- Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen
verbouwen kantoorruimte naar 3 		
		
appartementen
- Kadedijk 64 in Fijnaart
verbouwen van de woning
- Kerkring 16 in Willemstad
vervangen en uitbreiden zonnepanelen
- Molenpad 22 in Willemstad
slopen van de aanbouw
- Nieuwe Dorpsweg 51 in Fijnaart
aanleggen van een nieuwe inrit
- Hofstraat 1 in Willemstad
inpandige verbouwing
- Hofstraat 18 in Willemstad
realiseren van een nieuwe garagedeur
- Markweg Noord 1 in Heijningen
vervangen van de woning
- Fuutweg 8 in Klundert
wijzigen van de constructie
 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
-	Maatschap Schrauwen-Deijkers, De Langeweg 76 in Zevenbergschen Hoek, veranderen van de
inrichting
-	Agarica Productie, Drogedijk 85 in Oudemolen, veranderen van de inrichting
-	Houtstermaatschappij ABP den Hertog, Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek,
oprichten van de inrichting
-	Arcelor Mittal Projects Netherlands B.V., Mannesmannweg 5 in Moerdijk, veranderen van de
inrichting
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving
- Schansdijk in Zevenbergen
legaliseren van een berging (perceel 35 en 39)
- Schansdijk in Zevenbergen	legaliseren kas en gereedschapsberging
(perceel 61 en 63)
 Verkeersbesluit
-	Nabij de woning Jan Punthof 47 in Fijnaart wordt een bord geplaatst om een parkeervak aan
te duiden als gehandicaptenparkeerplaats.
-	Één parkeerplaats bij de laadpaal op het parkeerterrein achter Voetshoven 19 in Zevenbergen
wordt aangewezen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.
 Vastgestelde regelgeving
- Archiefverordening gemeente Moerdijk
Evenementenvergunning
- Midzomerfeest bij het zwembad aan de Grintweg 5 in Willemstad
22 juni 2018
- “Zwemping” met een overnachting op het terrein bij het zwembad aan
6 en 7 juli 2018
de Grintweg 5 in Willemstad
- Zwemmarathon bij het zwembad aan de Grintweg 5 in Willemstad
1 september 2018
- Buurtbarbecue aan de Noordschans 1 in Klundert		
30 juni 2018
- Jeugdkamp bij v.v. Virtus aan de Westrand 3 in Zevenbergen		
22 tot en met 24 juni 2018
- Hockeykamp op het terrein van de hockeyclub aan 		
22 en 23 juni 2018
de Westrand 5 in Zevenbergen
- Rommelmarkt in en rondom het gebouw van de kerk aan 		
25 augustus 2018
de Molenstraat 26 in Fijnaart
- Openlucht kerkdienst op het plein voor de kerk aan 		
19 augustus 2018
de Molenstraat 26 in Fijnaart
- Seizoensafsluiting bij de korfbalvereniging aan 			
29 en 30 juni 2018
de Koningin Wilhelminalaan 1b in Willemstad
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Galgenweg 45 in Zevenbergen
		
- Distriboulevard 5 in Zevenbergen
- Steenweg 49 in Moerdijk
- Megajoule 1-3 in Klundert
		
		
- Westdijk ong in Willemstad
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen

Omschrijving
plaatsen van een dakkapel op het 		
voorgeveldakvlak van de woning
plaatsen van een prefab rookoverkapping
gedeeltelijk slopen van de kerk
realiseren van bedrijfsgebouwen met kantoor 		
(uitbreiding van plannen waarvoor reeds 		
eerder vergunning is verleend (SBA2017/1205)
wijzigen van de inrit (van rechtswege)
legaliseren van de berging (kavel 79)
legaliseren van een berging (perceel 39)
legaliseren van twee bergingen (perceel 22)
legaliseren van de berging (kavel 74)
legaliseren berging en een laag kasje (perceel 73)

