Inbraakproof op vakantie: hoe doe ik dat?
Het totaal aantal inbraken in de gemeente Moerdijk daalde van 250 in 2013 naar 96 in 2017. Mooie cijfers, maar zeker geen
reden om lui achterover te leunen. Zeker niet nu, want het is juist deze zomervakantieperiode dé favoriete tijd van het jaar
voor woninginbrekers. Die proberen hun slag te slaan in uw woning, wanneer u op vakantie bent. Gelukkig is er genoeg wat
u zelf kunt doen, en ook niet moet doen om dit te voorkomen.
Wat moet u niet doen?

•	De caravan bij uw huis of op de oprit laten
staan voordat u vertrekt. Hetzelfde geldt
voor een met reisbagage volgeladen auto.
Zo kan iedereen zien dat u binnenkort op
vakantie gaat;
•	Waardevolle spullen (laptop, sieraden, autosleutels) in het zicht laten liggen. Berg ze
op (voor inbrekers) onlogische plaatsen op,
uit het zicht, of in een aan de grond of muur
bevestigde kluis;
•	Ladders, tuinstellen of afvalcontainer in uw
tuin achterlaten. Daarmee klimt een inbreker snel naar (dak)ramen en hoger gelegen
balkondeuren. Berg ze daarom op in schuur
of garage als dat kan.
•	Gordijnen de hele dag dichtlaten. Zo is vrij
snel duidelijk dat er niemand in huis is.
Vraag daarom iemand om ze overdag te
openen en ’s avonds te sluiten. Vraag ook of
iemand de brievenbus elke dag leegt.
•	Via bijvoorbeeld Facebook en Twitter
uitgebreid melden dat u op vakantie bent.
Zorg in elk geval tenminste dat uw profiel en
berichten alleen voor genodigden zichtbaar
zijn.

Wat kunt u wel doen?

•	Zorg ervoor dat donkere plaatsen rondom
uw woning (voordeur, oprit, tuinpad, achterdeur, achtertuin) voldoende verlicht zijn;

•	Zorg voor voldoende verlichting op de juiste
momenten (avond) in uw woning. Sluit bijvoorbeeld een paar lampen in uw huis aan
op een tijdschakelaar. Stel de tijdschakelaar
in op verschillende tijdstippen. Zo lijkt het of
er altijd iemand aan aanwezig is.
•	Maak uw woning inbraakproof. Kijk voor
meer informatie op www.inbraakproof.nl/
moerdijk
•	Moerdijk kent Buurtpreventieteams. Elk
team ‘waakt’ over de leefbaarheid en veiligheid van een specifieke wijk. Heeft uw wijk
al een Buurtpreventieteam? Of wilt u lid
worden van een Buurtpreventieteam? Kijk
dan op www.moerdijk.nl en zoek op ‘buurtpreventie’.
•	En uiteraard zorgt u dat ramen en deuren
goed gesloten zijn en dat sleutels goed opgeborgen zijn 

En verder...

Als politie en gemeente doen we ons uiterste
best om de kans op inbraken zo klein mogelijk
te maken. Maar dat kunnen we niet alleen!
Ook uw rol is belangrijk. Behalve deze tips
kunt u alert zijn op bijvoorbeeld vreemden die
ineens veel rondkijken in de buurt. Ziet u iets
verdachts? Twijfel dan niet en bel meteen de
politie op 112.
Meer weten? www.politiekeurmerk.nl 

Moerdijkse maatschappelijke
ondersteuning wordt prima
gewaardeerd
Een ruime meerderheid van de Moerdijkers is erg te spreken over de maatschappelijke zorg of ondersteuning die men van de gemeente krijgt. Dat blijkt uit
onderzoek van de gemeente naar ervaringen van cliënten. Ruim driekwart (79%)
vindt de kwaliteit goed en is tevreden over de snelheid van de ondersteuning.
81% zegt zich beter te kunnen redden door de geboden ondersteuning.
Het onderzoek richt zich op inwoners die hebben aangeklopt met een hulpvraag met betrekking tot de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De snelheid van het hulpaanbod, het
gevoel serieus genomen te worden, de kwaliteit
van de ondersteuning en bij de hulpvraag passende ondersteuning worden allemaal goed en

hoger gewaardeerd dan een jaar geleden.
Het keukentafelgesprek, dat is de ontmoeting
met de consulent van de gemeente waarin de
persoonlijke situatie en eventuele hulp worden
besproken, wordt gemiddeld met een rapportcijfer van 7,5 gewaardeerd. Ruim de helft van
ondervraagden gaf zelfs een 8,0 of hoger. 

Een waarderingsmenu
voor onze mantelzorgers
Mantelzorgers: zij zijn van onschatbare waarde! Daarom kunnen zij iedere maand
deelnemen aan leuke activiteiten en is er in november de 'Week van de Mantelzorg '. Als blijk van waardering ontvangen zij een cadeaubon van € 35,00, die te
besteden is bij verschillende lokale ondernemers: het waarderingsmenu.
Wethouder Eef Schoneveld: ‘Dit jaar is er extra
aandacht voor de jonge mantelzorger tot 24
jaar. In het menu staat een leuke waardering te
wachten, een uitje samen met drie vrienden!’
Als iemand voor ongeveer acht uur per week
zorgt voor een familielid, buurvrouw, vriend of
iemand anders in de directe omgeving die hulp-

behoevend is en dit langer dan drie maanden
onbetaald doet, dan is hij/zij mantelzorger
en komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.
Het waarderingsmenu 2018 kunt u aanvragen
via www.moerdijk.nl/mantelzorgwaardering. 

 Verkeersbesluit(en)
- 	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken 02-SKL-3, een parkeervak nabij de woning Van Strijenstraat 47 te Klundert,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
- 	om de voorrangssituatie voor het fietsverkeer op de Kuringen - Agaat en Amber - Aquamarijn te Zevenbergen te wijzigen waarbij het fietsverkeer op de Kuringen en de Amber in de
voorrang zit op het verkeer komend uit de Agaat en Aquamarijn.
 Bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’, gemeente moerdijk
-	Het vastgestelde plan ligt vanaf 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage.

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

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week. Kijk
op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Apolloweg 1 in Moerdijk
Het veranderen van de inrit
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Middenweg 53 in Moerdijk	Veranderingen gerelateerd aan indirecte
lozing m.b.t. centraal opslagpunt en distributienetwerk van tankcontainers. Tevens
werkzaamheden aan tankcontainers zoals:
inspectie; reinigen; stomen; keuren; onderhouden; repareren e.d.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
-	Witte Weideweg 32 in Noordhoek
realiseren van een sportaccommodatie
-	Megajoule 7 in Klundert
plaatsen van magazijnstellingen
-	De Zwingelspaan 4 in Zevenbergen
plaatsen van een dakkapel
-	Rembrandtstraat 30 in Fijnaart	plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde
-	Groenstraat 7 in Willemstad
wijzigen dak van de achteraanbouw
-	Molenstraat 51 in Fijnaart
legaliseren van een terrasoverkapping
-	Schansdijk ong. in Zevenbergen	legaliseren van een berging en een kas
(kavels 61 en 63)
-	Beatrijsweg 22 t/m 22 H in Klundert	wijzigen van de brandcompartimentering
van het gehele bedrijfsverzamelgebouw
-	Zuiddijk 12 in Langeweg
bouwen van een garage met een oprit
-	Revelaar 31 in Noordhoek
plaatsen van een damwand in de sloot
-	Kristallaan 9b in Zevenbergen
vervangen van een kozijn
-	Schansdijk ong. in Zevenbergen
legaliseren van een berging en een kas
(kavel 9)
-	De Langeweg 5a in Zevenbergen
plaatsen van een gesloten overkapping
-	Koningin Wilhelminastraat 2 t/m 12
aanleggen van een uitrit
in Zevenbergen
 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Bijsters Techniek, Roodevaart 40 in Moerdijk, voor het oprichten van de inrichting
- V.O.F. Rommens-Wijne, Markdijk 1 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- De Vier Uitersten 18
plaatsen van een container
in Zevenbergschen Hoek
- Komeetweg 8 in Moerdijk
tijdelijke stallingsruimte (tent)
-	De Vang 2 t/m 22 en De Vang 23 t/m 29
renoveren van 15 woningen
in Zevenbergschen Hoek		
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Dijkstraat 7 in Zevenbergen	vergroten van het restaurant en verplaatsen
toiletgroep
Evenementenvergunning
-	Het houden van activiteiten op het middenpad van de Voorstraat ter hoogte van nr. 65
in Willemstad op 27 en 28 juli en 17 en 18 augustus 2018 van 15:00 uur tot 22:00 uur
-	Het houden van de Vestingloop in en rondom Willemstad op 23 september 2018 van
11:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 5 juli 2018)
-	Het houden van een Kers diner op 3, 4 en 5 augustus 2018 van 18:00 uur tot 00:00 uur
aan de Kreekweg 1 in Heijningen
-	Het houden van een Wielerweekend in het centrum van Zevenbergen op 11 en
12 augustus 2018
-	Het houden van sport- en spelavonden en de Kindervakantie Speelweek op het grasveld
aan de Koningin Emmastraat in Helwijk van 11 juli tot en met 18 augustus 2018
-	Het houden van een frikadellen eetwedstrijd op 12 augustus 2018 van 13:00 uur
tot 18:30 uur op Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek
-	Het houden van het 10de Shanty- en Seasongfestival in de vesting van Willemstad
op 9 september 2018 van 12:00 uur tot 18:30 uur

