Kiezen maar: welke bloembollen bloeien
straks in Moerdijk?
Worden het prairielelies? Of toch een
mix met Indianenbloemen? Inwoners
van de elf dorpen en stadjes van
de gemeente Moerdijk zijn aan zet:
u kiest zelf welke bloemen straks
bloeien langs de toegangswegen van
uw woonplaats. Tot 2 september kunt
u uw stem uitbrengen op een van de
vier voorgeselecteerde bollenmengsels.
Per dorp of stad wordt de mix met de
meeste stemmen dit najaar geplant;
ongeveer februari/maart 2019 zullen de
eerste bollen dan bloeien.
Daar blijft het overigens niet bij: naast de
bloembollen worden er ook streekeigen
kruiden ingezaaid. Die kunnen per dorp of stad
verschillen, want de soorten worden afgestemd
op de plaatselijke bodemsoort. De ene soort
geeft de voorkeur aan rijke kleigrond, de
andere prefereert weer wat arme grond. Het
gaat dan om bijvoorbeeld gewone margriet,
knoopkruid en beemdkroon. Zodat er ook
nadat de bloembollen zijn uitgebloeid nog
volop bloemen en kleuren te zien zijn.

'Mooie win-winsituatie'

“Op deze manier zorgen we dat onze entrees
er aantrekkelijker uitzien, maar tegelijk ook
voor biodiversiteit”, legt wethouder Désirée
Brummans uit. “Dankzij de bloemen zijn
deze bermen straks een ideaal leefgebied
voor bijen, vlinders en andere insecten. Een

mooie win-winsituatie dus. De bollen- en
bloemenmengsels zijn zo op elkaar afgestemd
dat ongeveer elke 1,5 maand iets anders bloeit.
Zo kunnen we langere tijd genieten van steeds
iets moois.”
De vier bollenselecties
Het principe is simpel: op www.moerdijk.nl/
fleurige-entree kan elke inwoner een stem
uitbrengen op een van de vier bollenselecties:
• Mengsel 1. In februari komen eerst paarse
grootbloemige krokussen op. In de loop
van het voorjaar volgen donkerblauwe
muscari, gecombineerd met witte
meerbloemige botanische narcissen, een
rood/witte botanische tulp en tot slot een
blauwe boshyacint. Richting de zomer
komt de indianenbloem op, gevolgd door
verschillende soorten alliums;
• Mengsel 2. In februari komen eerst de
paarse grootbloemige krokussen op. In de
loop van het voorjaar volgen donkerblauwe
muscari, gecombineerd met een wit/gele
kleinkronige narcis in combinatie met
gemengde botanische tulpen met tot slot
een blauwe boshyacint. Richting de zomer
komen vervolgens allerlei soorten alliums
op.
• Mengsel 3. Als eerste komen in februari gele
grootbloemige krokussen op. In de loop van
het voorjaar volgen donkerblauwe muscari
afgewisseld met verschillende soorten
botanische tulpen waaronder de wilde

Blauwe boshyacint

Wateroverlast? We zijn alert!
Hogere temperaturen, langere periodes
met droogte, forse buien met kans op
grote hoeveelheden water in korte tijd:
de kans op extremer weer is de afgelopen jaren groter geworden. Daarmee
groeit ook de kans op wateroverlast.
De gemeente Moerdijk heeft al allerlei maatregelen getroffen om de kans
hierop zo klein mogelijk te maken.
We hebben bijvoorbeeld de toenemende druk
op het riool verlicht, zodat overtollig regenwater sneller kan worden afgevoerd. De afgelopen
jaren heeft de gemeente ook de afvoercapaciteit van het rioolstelsel verbeterd door riool-

vergrotingen en de aanleg van hemelwaterriolen. We werken waar mogelijk samen met de
landelijke overheid, provincie Noord-Brabant
en waterschap Brabantse Delta
Toch is wateroverlast simpelweg niet uitgesloten. Een melding doorgeven kan op verschillende manieren:
• Online melden op www.moerdijk.nl
• De BuitenBeter app
• Telefoonnummer 14 0168
•	Bij acuut gevaar/spoed: bel het alarmnummer 112.

Meer weten?

www.veiligheidsregiomwb.nl 

Start onderhoud drukriolering
buitengebied
Vanaf september starten we met
het onderhoud aan de mechanische
riolering in het buitengebied van de
gemeente Moerdijk. Dat betekent
concreet dat zo’n 1000 woningen/bedrijfspanden de komende tijd bezocht
worden door een monteur.

Die controle wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Stoutjesdijk Rioleringen uit
Klaaswaal. Het gaat in dit geval om de drukrio-

Contact

lering: een bijzonder rioleringssysteem waarbij
elektrische pompen het afvalwater afvoeren.
Moerdijk telt 430 van deze drukrioolgemalen,
die elk eenmaal per jaar gereinigd worden. De
meeste drukrioolgemalen staan op particulier
terrein. Monteurs die de controle komen uitvoeren melden zich altijd eerst bij de eigenaar
van het terrein. We verwachten dat monteurs
vrij toegangen krijgen tot de installaties. Zo kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van
een goed functionerend riool. 
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bostulp en tot slot een kleinkronige narcis en
boshyacint-soorten. Richting de zomer komt
een mix van indianenbloemen en alliums op;
•	
Mengsel 4. In februari komt eerst een
mengsel van krokussen op. In de loop van
het voorjaar volgen donkerblauwe muscari
met verschillende soorten kleurrijke
botanische tulpen gecombineerd met
verschillende narcissen en tot slot een
blauwe boshyacint. Richting de zomer komen

	nog de prairielelie en verschillende soorten
alliums op.
Stemmen kan tot en met 2 september. Half
september wordt de uitslag bekendgemaakt.
Het initiatief komt voort uit het verzoek van de
gemeenteraad om geld vrij te maken voor het
zogenaamde opfleuren van de entrees van de
dorpen en stadjes in de gemeente Moerdijk. 

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
- Steenweg 2 in Moerdijk
Omkleuren identificatie Firezone naar
		
Esso Express
- Campagneweg 1 in Zevenbergen
Verbouwen van het magazijn
- Kadedijk 56 in Fijnaart
Splitsen van de woning
- Grote Waard 42 in Zevenbergen
Realiseren van een raam in de badkamer
- Plaza ongenummerd in Moerdijk
Bouwen van een nieuw kantoor met
		
4 bouwlagen
- Zuiddijk 12 in Langeweg
Realiseren van een inrit
- Havenstraat 7 in Standdaarbuiten
Veranderen van een kerkgebouw naar wonen
 Ingediende uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Molenstraat 22 in Zevenbergen
Brandveilig gebruik
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Arkelhof 8 in Zevenbergen
- Nieuwe Dorpsweg 51 in Fijnaart
- Patrijsweg 6 in Klundert
- Glasweg 6 in Heijningen
		
		
- Nieuwendijk 22 a in Zevenbergen
		
- Nieuwendijk 22 a in Zevenbergen
- Molenstraat 56 in Fijnaart
		
		
		
- Kreekdijk 23 in Standdaarbuiten
- Molenstraat 31 - 33 in Klundert

Omschrijving project
Plaatsen van een dakopbouw op de woning
Aanleggen van een nieuwe inrit
Uitbreiden van de bedrijfsruimte
Wijzigen/aanpassen van de funderingsconstructie t.b.v. nieuw te plaatsen
kraaninstallatie
Bouwen van een transformator (9), inclusief
fundering, bij het 150 kV-station
Plaatsen van een nieuw transformatorveld
Vergroten van de woning waarbij sprake is
van het aanbouwen aan de woning inclusief
dakopbouw en het vernieuwen van de
berging inclusief dakterras
Legaliseren van een dakkapel
Ontwikkelen van de R.K. kerk (van rechtswege)

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Zomervlinder in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Bouwen van 10 starterswoningen

 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Voorstraat 15 in Fijnaart	Wijzigen van de brandcompartimentering en
het brandveilig gebruiken van een kinderopvang
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- 	De Reus Handelsonderneming, Beatrijsweg 22B in Klundert, voor het veranderen van de
inrichting
 Wegafsluitingen
Vanwege het Waterweekend in Willemstad:
- 	Vanaf 17 augustus 2018 12:00 uur tot 19 augustus 2018 20:00 uur is de Voorstraat (oneven
zijde) afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers;
- 	Vanaf 18 augustus 2018 09:00 uur tot 19 augustus 2018 20:00 uur is de Benedenkade in
Willemstad vanaf de Parade tot en met de rotonde afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers op zodanige wijze dat de Voorstraat (even zijde) bereikbaar blijft.
Bovendien is er een parkeerverbod ingesteld vanaf 17 augustus 2018 12:00 uur tot 19 augustus
2018 11:00 uur voor de volgende parkeerplaatsen:
- Voorstraat oneven zijde
- Benedenkade ter hoogte van het Arsenaal
- Benedenkade ter hoogte van Bellevue
- Parade
-	Ongeveer 10 parkeerplaats aan de Lantaarndijk ter hoogte van het Maritiem
Verenigingsgebouw
Evenementenvergunning
•	Het houden van een Kids Obstacle Run op Bastion Zeeland in Willemstad op 8 september
2018 van 13:30 uur tot 16:30 uur (verzonden 2 augustus 2018)
•	Het houden van het Nazomerfestival in het centrum van Zevenbergen op 8 en 9 september
2018 (verzonden 2 augustus 2018)
 Verkeersbesluiten
- Het verwijderen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Van Gaasbeekstraat 37 te Klundert;
- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met
kenteken 54-ZVX-7, een parkeervak nabij de woning Kweeklust 16 te Klundert, aan te duiden
als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

