Hondenpoep: wat doet u er zelf aan?
Hondenpoep is in Nederland een van de grootste ergernissen. In Moerdijk staat het na te hard rijden op de tweede plaats
van overlast die inwoners in hun buurt ervaren. Zeven op de tien inwoners geven aan dat ze hondenpoep op straat of in de
perken zien. Ook ontvangt de gemeente hier regelmatig klachten over.
Herkenbaar voor iedereen. Sommige hondenbezitters laten (willens en wetens) hun viervoeter poepen op trottoirs, op paden en op plekken waar kinderen spelen, en ruimen de poep
vervolgens niet op. Dit zorgt voor overlast en
ergernis. Het is een kleine moeite om de poep
op te ruimen. Wij willen nogmaals de kleine
groep hondenbezitters die de poep van hun
hond niet opruimt attenderen op het volgende:
u riskeert een boete wanneer u uw hond uitlaat
op plaatsen waar dat niet is toegestaan en u de
uitwerpselen van uw hond niet opruimt.
Binnen de bebouwde kom zijn voldoende
hondenpoepbakken aanwezig, waarin u de opgeraapte uitwerpselen van uw hond kwijt kunt.
U houdt hierdoor de openbare ruimte schoon
en gunt de andere inwoners en gebruikers
van het openbaar groen, en niet te vergeten
de plantsoenendienst, een schone plek om te
verblijven of om in te werken.
Opruimen hondenpoep
Hebt u een hond? Help dan mee om overlast in
uw buurt te voorkomen:
1.	Zorg ervoor dat de hond niet op de volgende
plaatsen poept:

a. o
 p een openbare plaats binnen de bebouwde kom;
b. op het gedeelte van de weg dat bestemd
is voor voetgangers;
c. op een publieke plek zoals bijvoorbeeld
een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
d. op andere aangewezen plaatsen.
2.	Zorg ervoor dat u bij het uitlaten van de
hond een hulpmiddel bij u heeft zoals
bijvoorbeeld een schep of zakje voor het
opruimen van de hondenpoep.
3.	Ruim de hondenpoep direct op. De opruimplicht geldt overal. Dus niet alleen binnen
de bebouwde kom maar ook buiten de
bebouwde kom en ook in losloopgebieden/
losloopruimtes. 
De hoogte van de boetes*
• Loslopende honden €95,• Hondenpoep niet opruimen €140,•	Loslopen van honden op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide €140,* Exclusief 9 euro administratiekosten
Samen houden we de buurt schoon! 

Milieustraat gesloten
op 17, 18 en 19 juli
Dit behoort tot de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Vanaf vrijdag 20 juli kunnen inwoners weer
terecht bij de milieustraat op de gebruikelijke
dagen en tijden: maandag tot en met zaterdag
van 8.30 tot 16 uur. 

Extra geld voor gelijke kansen
‘oudere’ Moerdijkse scholieren
Moerdijk trekt extra geld uit voor ‘oudere’ schoolgaande jongeren. Het gaat om
leerlingen van 15 tot 21 jaar, die om uiteenlopende redenen financiële ondersteuning kunnen gebruiken bij het (gaan) volgen van hun opleiding.
Deze regeling is aanvullend op de landelijke
regeling 'voorziening leermiddelen voor MBO
leerlingen' en het al bestaande schoolstartpakket voor scholieren die voor het eerst naar de
brugklas gaan waarvan de ouders bepaalde
leermiddelen niet kunnen betalen.
Doel regeling
Het doel van deze regeling is voorkomen dat
jongens en meiden vanwege financiële redenen afzien van het volgen van een (beroeps)
opleiding. Deze ‘oudere’ scholieren komen uit
gezinnen met een minimum inkomen, volgen
een opleiding in het MBO-beroepsonderwijs of

een HBO/WO-studie en komen niet in aanmerking voor de landelijke voorziening. Met
het geld kunnen ze bijvoorbeeld les-, reis- en/
of excursiekosten vergoeden. Maar ook extra
modules volgen op bijvoorbeeld het MBO. De
regeling gaat al komend schooljaar in, dus na
de zomervakantie. 
Meer informatie
Stichting Leergeld Noord-West-Brabant:
076 5030300
info@leergeldnoordwestbrabant.nl
www.leergeldnoordwestbrabant.nl

 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Schansdijk 5 te Zevenbergen’,
gemeente Moerdijk (Rectificatie)
-	Dit plan wordt opnieuw gepubliceerd omdat er een foute benaming van het plan in de publicatie stond. Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 12 juli 2018 tot
en met 22 augustus 2018 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het
ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schansdijk 5 te Zevenbergen’ (planidentificatie NL.IMRO.1709. BGSchansdijk5-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld voor het legaliseren van het aanwezige landbouw- en loonwerkbedrijf. Het plan is digitaal te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html
Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Procedure
	Iedereen kan tot en met 22 augustus 2018 gebruikmaken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan
de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via
info@moerdijk.nl onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,
Schansdijk 5 te Zevenbergen'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het
noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Contact

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

Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Drank- en horecavergunning commercieel
- Het Wapen van Willemstad, Benedenkade 12 in Willemstad

De milieustraat van de gemeente Moerdijk aan de Fuutweg 4 in Klundert is gesloten van dinsdag 17 juli tot en met donderdag 19 juli. In die periode vindt onderhoud plaats aan de vloer.
Op de milieustraat ligt een vloeistofdichte vloer.
Dit is wettelijk verplicht: zo’n vloer voorkomt
dat schadelijke stoffen naar de bodem en het
grondwater lekken. De vloeistofdichte vloer slijt
bij gebruik, daarom moet hij periodiek worden
onderhouden.

Bekendmakingen

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

 Exploitatievergunning commercieel
- H.A.J. Hell voor het Wapen van Willemstad, Benedenkade 12 in Willemstad
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Lillehammer 3 in Klundert
bouwen van een woning met uitrit
- Vlakkekreek 13 in Willemstad
bouwen van een woning
- Markiezenlaan 49 in Standdaarbuiten
bouwen van een woning met uitrit
- Achterdijk 24 in Zevenbergen	slopen van een woning en bouwen van een
nieuwe woning met uitrit en tijdelijke
bewoning tijdens de bouw op het terrein
- Bosselaar Zuid deelgebied 2B in Zevenbergen bouwen van 58 grondgebonden woningen
- Kadedijk ong. in Fijnaart
bouwen van een (dijk)woning met uitrit
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
legaliseren van een tuinhuisje (kavel 40)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen	legaliseren van een hobbykas (kavel 52)
en een schuurtje (kavel 54)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
legaliseren van een kas (kavel 72)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
legaliseren van een kas en een schuurtje
		
(kavel 70)
- Wethouder Trompersstraat 52 in Langeweg
brandveilig gebruik van Eeterij De Droom
- Komeetweg 8 in Moerdijk
veranderen van de inrichting
- Graanweg 22a, 24 en 26 in Moerdijk
revisievergunning
 Meldingen Wet milieubeheer
-	Base Logistics Group B.V., Logistic Boulevard 5 in Klundert, voor het veranderen van het
bedrijf
- Kozijnen van Staal, Tonsedijk 2E in Fijnaart, voor het veranderen van het bedrijf
 Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- De Langeweg 11 en 11a Zevenbergen	Het plaatsen van vijf trekkershutten ten
behoeve van recreatieve doeleinden
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting	Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
van het aspect
- Vlasweg 11b in Moerdijk
opleggen van maatwerkvoorschrift
Hollandse Cement Maatschappij B.V
geluidsgrenswaarden
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Benedenkade 2 in Willemstad
- Markdijk 1 in Klundert
- Zwingelmolen 11 in Zevenbergschen Hoek
- Edvard Griegstraat 8 in Fijnaart
- Voorstraat 22 in Klundert
-

Talingkreek richting Steenpad in Willemstad

Omschrijving project
plaatsen van informatieborden
realiseren van een nieuwe werktuigberging
plaatsen van 2 dakkapellen en zonnepanelen
aanleggen van een inrit
veranderen van de winkel met bovenwoning
in winkel met 2 appartementen
realiseren van een duiker met keerwanden

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Benedenkade 12 in Willemstad	wijzigen van de voorgevel, het realiseren van
2 dakkapellen en het realiseren van 4 extra
logieskamers op de 2e verdieping
Evenementenvergunning
-	Het houden van de Fendertse Week van 21 tot en met 25 augustus 2018 op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart
-	Het houden van Zomercarnaval op 31 augustus en 1 en 2 september in Zevenbergschen Hoek
met 2 feestavonden op 31 augustus en 1 september op het Zomerplein aan de Bloemendaalse
Zeedijk 2b.
-	Het gedeeltelijk afsluiten van de Sint Jozefstraat in Noordhoek en het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van de Sint Jozefstraat 19 in Noordhoek op 2 september 2018 van 09:00
uur tot 21:00 uur.

