Moerdijk wil afval-inzamelsysteem eerder evalueren
Moerdijk koos het afgelopen jaar voor een nieuw afval-inzamelsysteem. Onderdeel daarvan is dat het gft-afval tweewekelijks wordt ingezameld. Mede dankzij de warme zomer wordt regelmatig de vraag gesteld of dat ook wekelijks kan.
Moerdijk en Breda hebben hetzelfde inzamelsysteem. Breda maakte twee weken geleden
bekend met ingang van 2019 het gft-afval wekelijks te gaan ophalen. Toch is het geen kwestie
van Moerdijk dat automatisch volgt wat Breda
doet, legt verantwoordelijk wethouder Jack van
Dorst uit. “In Breda spelen andere problemen
dan in Moerdijk. We maken onze eigen keuzes,
afgestemd op de wensen en behoeften van
onze eigen inwoners.”

Evaluatie vervroegen

Maar Van Dorst kijkt wel wat op korte termijn
de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de evaluatie van het nieuwe afval-inzamelsysteem
vervroegen. Die staat gepland voor eind 2018,
maar Van Dorst wil dat eerder doen. “Wekelijks
gft inzamelen in de zomer is ook voor Moerdijk
een optie. Het is echter aan de gemeenteraad
om daarover te beslissen. Vaker ophalen kost
geld. Daarover moeten we op tijd een besluit
nemen. Zodat we - mocht de raad aanpassingen willen - die verandering al volgend jaar
kunnen doorvoeren.”

Afval naast de bak

Andere problemen die in Breda spelen, zijn
in Moerdijk veel minder aan de orde. Jack van
Dorst: “90% van onze ondergrondse containers
voor restafval wordt tweemaal per week geleegd. Daardoor krijgen we nauwelijks klachten
over overvolle bakken.”
Ook in Moerdijk belandt er weleens afval naast
de bak, maar het aantal meldingen daarover
valt mee: “Als het er drie per maand zijn, is het
veel. De ervaring leert dat het meestal gaat om
afval van passanten die geen pasje hebben
voor de bak. Vaak gooien buurtbewoners zo’n
verdwaalde zak zelf in de container. Natuurlijk
houd je incidenten. Krijgen we er een melding
over, dan gaan we eropaf, ook op zaterdag.”

Wat kun je zelf doen om stank en ongedierte in de gft-bak te voorkomen?

•	Zet je container zoveel mogelijk in de schaduw.
•	Verpak vlees- of visresten in een biologisch
afbreekbaar zakje (te koop bij de supermarkt
of huishoudzaak).
•	Geen gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten dan in een dun laagje krant of keukenpapier.
•	Last van vliegen? Hang sterke geurtjes aan
de container, zoals luchtverfrisser, een
toiletblokje of een zakje lavendel of andere

Provençaalse kruiden. Of hang een oude
panty met mottenballen in je bak. Vliegen
houden daar niet van.
•	Leg onderin de container een stuk krant
zodat de bodem droog en schoon blijft.
•	Maak de container regelmatig schoon met
heet water en groene zeep of een scheutje
azijn.

Toch maden?

•	Leg een tak Hedera (een klimopsoort) in de
container. Die is giftig voor maden.
•	Strooi regelmatig een handje zout of kalk in
de container om de maden uit te drogen. Of
spuit de container in met azijn.
•	Plaats een stokje tussen de deksel en de
container om te luchten, dat houdt de maden onderin de bak.

Meer weten?

www.moerdijk.nl/afval 

Verken de wateren en het
vasteland met de Deltapontjes!
Zomer en zon in Moerdijk: dé uitgelezen kans om het water in en om Moerdijk
te verkennen. Al eens gedacht aan een van de Deltapontjes? Je hebt keus uit elf
veerpontjes én de Waterbus, die varen in het gebied rondom het Haringvliet. Elk
pontje is weer anders met een eigen unieke route.
Aanrader: het ‘Rondje Pontje’: voor € 7 vaar je
met de fiets op de pont de route van StrijensasMoerdijk-Willemstad-Numansdorp. Met de fiets
valt er op het land vervolgens genoeg te ontdekken en het is de ideale manier om bijvoorbeeld
de Hoeksche Waard beter te leren kennen.

Op www.deltapontjes.nl is alle informatie te vinden over de pontjes die van en naar Moerdijk
varen en de Waterbus Haringvliet Expeditie. Je
vindt er vaartijden en prijzen en per gebied een
omschrijving, plus toeristische tips. 

Schuif aan bij je eigen stads- of
dorpstafel!
Elk dorp en elke stad in Moerdijk, plus het buitengebied, heeft een eigen gebiedsplan. Daarin staat de visie van de inwoners: wat vinden zij belangrijke onderwerpen en hoe willen ze dat hun omgeving er over 10 jaar uitziet?
Die visie en onderwerpen worden besproken
aan de stads- of dorpstafel. Daar schuiven de
inwoners aan om samen met bijvoorbeeld
de gemeente Moerdijk, Woonkwartier, politie
Zeeland/West-Brabant en Surplus te kijken hoe
ze zaken kunnen realiseren. Iedereen is welkom
met zijn of haar inbreng! Dus: ook zin om mee

Contact

te praten en een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in je eigen woonomgeving? Meld je
dan aan bij de tafel van je eigen stad of dorp.
Meer weten over wat er speelt bij jouw stads- of
dorpstafel en hoe je je kunt aanmelden?
www.moerdijk.nl/gebiedsplannen 
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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 project
-	Arkelhof 8 in Zevenbergen
plaatsen van een dubbele nokverhoging
-	Bovenkade 1 in Willemstad
plaatsen van parasolvoeten
-	Steenpad 6 in Willemstad
realiseren van een doorgang in de muur
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
-	Sando Puinrecycling B.V., voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Zeehavenweg 8 in Moerdijk. De puinbreker zal in werking zijn in de
periode week 32 tot en met week 44 van 2018, naar verwachting maximaal 5 dagen in de
gehele periode
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Geleijns Hoveniers, Hazeldonk 6 in Langeweg, voor het starten van het bedrijf
 Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
-	Zuidlangeweg 6 Oudemolen	Het wijzigen van het gebruik van de voormalige bedrijfswoning en de cultuurhistorisch
waardevolle schuur naar twee afzonderlijke
burgerwoningen
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Bloemendaalse Zeedijk 2a
Het realiseren van 3 wooneenheden
in Zevenbergschen Hoek
in de schuur
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
-	Gruttostraat 4 in Fijnaart
verbreden van de oprit
-	Lammergors 8 in Zevenbergen
verbouwen van de bungalow
-	Prinses Margrietstraat 1 t/m 8,
renoveren van 11 woningen
Koningin Julianalaan 7, 9 & 13 in Willemstad		
- 1-Februariweg 8 in Heijningen	wijzigen van de brandcompartimentering
van een bedrijfsgebouw
- Willem III straat 3 in Zevenbergen
plaatsen van een tuinverblijf en
		
erfafscheiding op het zijerf bij de woning
- Schansdijk in Zevenbergen
legaliseren van een tuinhuis (perceel 28)
Evenementenvergunning
-	Het houden van een gebruikte goederenmarkt op het middenhaventracé in Zevenbergen
op 1 september 2018 van 09:30 uur tot 17:30 uur (verzonden 12 juli 2018)
-	Het houden van de 1ste WBVC Cross op het evenemententerrein en de ijsbaan aan de Kadedijk in Fijnaart en het daarachter liggende perceel landbouwgrond op 14 oktober 2018
van 09:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 16 juli 2018)
 Vaststelling beheerregeling informatiebeheer gemeente Moerdijk
-	Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 10 juli 2018 de ‘Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk’ heeft
vastgesteld
 Verkeersbesluit(en)
-	Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken 07-ZG-ZP, een parkeervak nabij de woning Molenstraat 35 te Zevenbergen,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

