Dier in nood: dit kunt u doen
Dieren hebben het moeilijk in deze warme, droge zomer. Wat kunt u doen als een dier in nood is? En wat doet de gemeente?
Met het warme weer dat al weken aanhoudt,
hebben huisdieren extra aandacht nodig, Dat
geldt uiteraard ook voor wilde dieren. De kans
op blauwalg en botulisme neemt toe, wat een
bedreiging is voor dieren die op en in het water
leven. Vogels moeten steeds verder vliegen om
water te vinden, waardoor ze soms oververhit
raken.

Zieke zwaan

De gemeente Moerdijk heeft afspraken met de
Dierenambulance van het Roosendaalse dierenopvangcentrum Arduin. Als er een melding
komt over een ziek of gewond dier, komen zij
in actie. Toch was hier onlangs onduidelijkheid over, omdat een zieke zwaan niet werd
opgehaald in Zevenbergen. Wethouder Jack
van Dorst: “Dat was een vervelende situatie,
want zieke dieren verdienen zorg. We hebben
inmiddels een gesprek gehad met Arduin en
duidelijke afspraken gemaakt. Het belang van
de dieren staat voorop.”
Ook in het geval van blauwalg en botulisme onderneemt de gemeente actie. Wethouder Van
Dorst: “Het waterschap gaat over de waterkwaliteit, maar als gemeente houden we nauw con-

tact. Als het vermoeden bestaat dat er blauwalg
of botulisme in een waterpartij zit, plaatsen we
meteen waarschuwingsbordjes.”

contact met mensen zorgt voor veel spanning
bij een vogel en door grote stress kunnen ze
overlijden.

Dier in nood

Ingrijpen of niet?

Wat kunt u doen als u een ziek of gewond (huis)
dier vindt?
•	Bel op maandag tot en met zaterdag van
8.30 uur tot 17 uur met (0167) 53 26 27.
•	Buiten deze uren kunt u voor spoedgevallen
bellen met de politie via (0900) 88 44 of met
144 red een dier.
Dode dieren worden opgehaald door de gemeente. Bel daarvoor met 14 0168.

Zelf helpen

Zieke of gewonde dieren kunt u vaak ook zelf
wegbrengen. Zieke egels zijn welkom bij de
Stichting Egelopvang Roosendaal of bij VRC
Zundert. Een gewonde of zieke vogel kunt u
ook naar VRC in Zundert brengen. Pak het dier
op, eventueel met een doek. Leg het in een niet
te grote doos met wat kranten op de bodem.
Sluit de doos af met een deksel waar u enkele
luchtgaten in maakt. Zorg vooral voor rust:

Jonge vogels lijken soms hulpeloos, maar zijn
dat lang niet altijd. Het is bijvoorbeeld normaal
dat jonge vogels die wel veren hebben, maar
nog niet goed kunnen vliegen, zich op de grond
verstoppen. De ouders blijven ze voeren in die
periode. Grijp dus niet in als u zo’n vogeltje
ziet. Oververhitte vogels herkent u doordat ze
lusteloos zijn en soms hijgen met open snavel.
Vaak spreidt de vogel zijn veren voor wat extra
verkoeling. U kunt de vogels in warme tijden
helpen door een bakje vers en schoon water
neer te zetten – uiteraard op een plek waar katten en honden niet bij kunnen. 

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
- Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen
Realiseren van een werktuigenloods
- Galgenweg 113a in Zevenbergen
Plaatsen van een nieuwe loods
- Wethouder Trompersstraat 40 in Langeweg Plaatsen van een schutting
- Hoge Heijningsedijk 15 in Heijningen
Realiseren van een brug en schuilschutting
- Prins Johan Frisostraat 11 in Willemstad
Plaatsen van een dakkapel
- Kreekdijk 33 in Standdaarbuiten
Legaliseren van een paardenbak
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
Plaatsen van een nieuw tuinhuisje (kavel 46)
- Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek	Plaatsen van een tijdelijke teeltondersteunende voorziening
- Westelijke en Zuidelijke Randweg in Moerdijk Realiseren van zonneparken
 Ingediende uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Sluisweg 12 in Heijningen
Aanpassen milieu
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Middenweg 53 in Moerdijk
Uitbreiden van de inrichting
- Havenstraat 7 in Standdaarbuiten	Veranderen van een kerkgebouw naar wonen/
werken
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Biotrio De Nieuwe Weg,
Het veranderen van de inrichting
Molenweg 17 in Langeweg

Zaterdag 22 september: Burendag!
Een goed initiatief van Douwe Egberts en
het Oranjefonds en daar kun je dan ook een
financiële bijdrage voor vragen, van maximaal
€ 450,- . Doe dat vóór 17 augustus op www.
burendag.nl. De Burendag is samen iets ondernemen om je buurt op te knappen.

Moerdijk leeft

Uit ervaring zien we dat het veel plezier én
resultaat oplevert. Daarom helpen wij ook een
handje, en niet alleen op Burendag.

Ken je Moerdijk Leeft al? Dit fonds hebben we
samen met Woonkwartier. Het stelt kosteloos
materialen ter beschikking voor activiteiten die
bijdragen aan prettig samenleven in de buurt.

Aan de slag met je (Buren)dag

Ga naar www.burendag.nl om vóór 17 augustus
je aanvraag bij het Oranjefonds te doen en kijk
op www.moerdijkleeft wat voor materialen er
(eventueel) nog beschikbaar zijn.
Veel plezier! 

Waterbewust tuinieren in droge
tijden
Hoe bespaart u water zonder de tuin uit te
drogen?

1. Vang regenwater op in een regenton

Waarom leidingwater gebruiken als je de tuin
gratis en milieuvriendelijk van regenwater kunt
voorzien? Regentonnen zijn er tegenwoordig in
alle soorten en maten.

2. Geef geen water in de zon

Als je overdag sproeit, verdampt er veel water.
Geef daarom liever ’s avonds water.

3. Maak het planten niet te makkelijk

Als je planten voortdurend water geeft, hoeven
ze niet diep te wortelen. Sproei liever in het
begin veel en daarna steeds minder. Zo dwing

Contact

je planten om een goed wortelstelsel op te
bouwen waarmee ze vocht uit de grond kunnen
halen.

4. Accepteer dat het gras geel wordt

Het gazon groen houden als het nauwelijks regent, vraagt heel veel water. Accepteer dat het
gras geel wordt. Gras herstelt zichzelf heel snel.
Krijgt een gazon na een tijd droogte weer water,
dan wordt het vanzelf weer groen.

5. Help de grond een handje

Een laagje boomschors of turf beschermt de
grond tegen uitdrogen. Ook schoffelen schijnt
te werken: de geschoffelde grond werkt dan als
een beschermlaagje. 

 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

 Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is
ingediend:
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• XCLLNT BV, Vlietweg 4 in Klundert, voor het starten van de inrichting
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- 1-Februariweg 1 Heijningen
- Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Vestigen van een dierenpension
Verbouwen van kantoorruimte
naar 3 appartementen

 Wegafsluitingen
Vanwege het Wielerweekend worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers:
•	De parkeerplaats aan de Molenstraat in Zevenbergen vanaf vrijdag 10 augustus 2018 17:00
uur tot maandag 13 augustus 2018, 13:00 uur. Op deze locatie geldt tevens een parkeerverbod en is de wegsleepregeling op de genoemde tijden van toepassing.
•	Molenstraat, Markt, de Kerkstraat, de van Steelandtstraat en de Zuidhaven in Zevenbergen
op zaterdag 11 augustus 2018 van 08:00 uur tot 22:00 uur. Op dit parcours geldt tevens een
parkeerverbod en is de wegsleepregeling op de genoemde tijden van toepassing
•	De Zuid- en Noordhaven, Kerkstraat, van Steelandtstraat, Dijkstraat, Lobbekenstorenstraat,
Zeestraat, Van der Markstraat, Arembergstraat, Korte Wipstraat, Drielindenstraat,
Brugstraat, Molenstraat en Markt in Zevenbergen op zondag 12 augustus 2018 van 06:00 uur
tot 22.00 uur. Op dit parcours geldt tevens een parkeerverbod en is de wegsleepregeling op
de genoemde tijden van toepassing.
Op de Merodestraat geldt vanaf de Koningin Wilhelminastraat naar de Markt op 12 augustus
2018 tijdens de Wielerronde eenrichtingsverkeer.
Er geldt ook een parkeerverbod van 10 augustus 2018 12.00 uur tot 12 augustus 2018 22.00 op
de Zuidhaven en Noordhaven tussen de Stoofstraat en Brouwersstraat. Ook hiervoor geldt de
wegsleepregeling.
Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•	Het houden van een Septembermeeting van de Oldtimer Vereniging Zevenbergen op het
evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen op 9 september 2018 van 13:00 uur
tot 20:00 uur (verzonden 1 augustus 2018).
 Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:
•	Het innemen van een standplaats voor de inkoop van goud, zilver, munten en postzegels op
de Kerkhofweg in Zevenbergen. De vergunning gaat in op 1 juli 2018 en loopt af op 30 juni.
2021. (verzonden 1 augustus 2018).

