Extra maatregelen voor verkeersveiligheid
Moerdijkse scholieren
Binnenkort beginnen de scholen weer. En dus gaan duizenden leerlingen straks de
weg op. Belangrijk daarom dat we de komende tijd extra focussen op veiligheid op
de wegen van en naar onze scholen. Ondertussen werken we als gemeente Moerdijk hard aan die verkeersveiligheid van onze scholieren. Op tafel liggen concrete
plannen die daar de komende tijd voor moeten zorgen. Bijvoorbeeld reflecterende
belijning op schoolfietsroutes buiten de bebouwde kom. Maar ook betere verlichting van schoolfietsroutes en controles op het gebruik van fietsverlichting.
De plannen zijn onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028. Daarin staan
tientallen maatregelen gericht op verschillende
doelgroepen in het verkeer, waaronder dus
jongeren. De gemeenteraad beslist in september over het plan.
De maatregelen zijn niet alleen gericht op
veranderingen aan de weg of omgeving, maar
ook op gedrag van verkeersdeelnemers. In die
laatste categorie horen bijvoorbeeld aandacht
voor verkeersonveilig gedrag van ouders die
hun kinderen naar school brengen. Maar ook
verkeerseducatie op het Markland College en
een theorie- en praktijkverkeersexamen voor
basisschoolleerlingen (groep 7 en/of 8). Moerdijk investeert ook in het Brabantse Verkeersveiligheidslabel-project, waaraan inmiddels 19
Moerdijkse scholen deelnemen. Die worden
‘gesponsord’ met lesmaterialen waarmee ze
hun leerlingen en de ouders bewust proberen
te maken van verkeer en vervoer. Dat kunnen
verkeersmethodes zijn, werkboekjes of videomateriaal. Maar ook een verkeersplein op het
schoolplein.
Verder dus aanpassingen aan bijvoorbeeld
fietsroutes zoals betere verlichting en belijning
en beter zichtbare zebrapaden en aanpassen

van onduidelijke kruispunten. Maar ook het
verbeteren van hoofdfietsroutes en ze geschikt
maken voor hogere snelheden, om fietsongevallen te voorkomen.
“Met z’n allen ons best doen”
Ambitieuze plannen, maar het is gewoon nodig,
legt wethouder Thomas Zwiers uit. “We moeten
met z’n allen ons best doen om verkeersongevallen te voorkomen. Kinderen en scholieren
vormen een kwetsbare groep. Maar met wat we
al doen en de maatregelen in het verkeersveiligheidsplan ben ik er van overtuigd dat we hen
nog veiliger door het verkeer kunnen loodsen.
Belangrijk daarbij is wel dat dit niet iets is dat
we als gemeente alleen voor elkaar kunnen krijgen. Ieder heeft z’n eigen verantwoordelijkheid,
dat geldt dus ook voor elke verkeersdeelnemer, of je nu jong of ouder bent. Verreweg de
meeste verkeersongelukken komen nog steeds
voort uit onveilig gedrag van mensen zelf, zo
blijkt. Belangrijk dus dat we ons daar allemaal
van bewust zijn wanneer we ons in het verkeer
begeven.”
Meer weten?
Zoek op www.moerdijk.nl naar ‘verkeersveiligheidsplan’. 

Kermis Zevenbergen: alternatief
parkeren en centrum moeilijk
bereikbaar
Woensdag 29 augustus tot en met zondag 2 september is ie er weer: de jaarlijkse kermis in Zevenbergen. Dit betekent
wel dat het centrum een aantal dagen
moeilijk bereikbaar is en dat er minder
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
•	De Molenstraat is in deze periode ter hoogte
van de parkeerplaats afgesloten voor doorgaand verkeer;
•	Dat geldt ook voor de Doelstraat ter hoogte
van de Markt;
•	Het eenrichtingsverkeer op de Molenstraat
wordt tijdelijk opgeheven;
•	Vanaf de Doelstraat is het dan niet mogelijk
om linksaf te slaan de Markt op;

•	De Noordhaven is afgesloten ter hoogte van
de kruising met de Markt;
•	De Kerkstraat is ter hoogte van de Markt
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Vanaf maandag 27 augustus 07.00 uur kan er
niet meer geparkeerd worden op de parkeerplaatsen aan de Molenstraat en de Markt. Let
op: er is dan een wegsleepregeling van kracht.
Deze parkeerplaatsen zijn weer beschikbaar
vanaf maandag 3 september om 16.00 uur.
Bezoekers van de kermis en het centrum kunnen parkeren in de vakken van de Kasteeltuin,
bij het gemeentehuis, het station en aan de
voor- en achterzijde van De Borgh. 

 Wegafsluitingen
Fendertse Week
Vanaf 24 augustus 2018 18.00 tot 25 augustus 2018 00.00 uur zijn de Voorstraat, Molenstraat
en Kerkring in Fijnaart afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Buurtfeest Julianaplantsoen
Vanwege een buurtfeest is het Julianaplantsoen in Zevenbergen op 25 augustus 2018 van 10:00
uur tot 02:00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Kermis Zevenbergen
Vanwege de kermis in het centrum van Zevenbergen zijn vanaf maandag 27 augustus 2018
08.00 uur tot en met maandag 3 september 2017 00.00 uur de Markt, en Molenstraat in Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Er geldt tevens op deze locaties een
parkeerverbod.
 Verkeersbesluit(en)
-	Verplaatsing van het verkeersbord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de bushalte Oudemolensedijk richting Fijnaart aan te leggen tussen de huisnummers 13 en 17 aan de Oude
Heijningsedijk te Fijnaart.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
- Roks, A.L.M.W.E.
09-12-1969
- Roks-Nachtzaam, S.
09-12-1969
- Kamminga-Domenie, C.L.M.
22-01-1980
- Kamminga, L.
27-07-2013
- Kamminga, R.R.A.
30-06-1974

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.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Langenoordstraat 92 in Zevenbergen
Verbouwen van de woning
- Benedenkade 12 in Willemstad	Wijzigen van de voorgevel met 2 dakkapellen
en deuren
- Derde Weg 7a in Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een loods
- Prins Bernhardplein 1 t/m 15 in Willemstad
Renoveren van 8 woningen
- Prinses Irenestraat 10 t/m 32 in Willemstad
Renoveren van 12 woningen
- Molenstraat 46 in Fijnaart
Bouwen van een schuur
- Appelaarsedijk 12 in Fijnaart
Legaliseren van een schotelantenne
- Akkerwindestraat 26 in Zevenbergen
Realiseren van een opbouw op de garage
- Rubensstraat 2 t/m 16 in Fijnaart
Renoveren van 8 woningen
- Zevenbergseweg 14 in Klundert	Plaatsen van een dakkapel en wijzigen van de
entree
- Hoge Heijningsedijk 15 in Heijningen
Legaliseren van een paardenbak
- Orionweg 6 in Moerdijk
Plaatsen van magazijnstellingen
- Zoetendaal 5 t/m 49 in Zevenbergen
Plaatsen van een toegangspoort
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Transitoweg 1A in Moerdijk	Plaatsen van een frontmet Inspection & Analysisruimte (van rechtswege)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
Legaliseren van een berging en een kas (kavel 9)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen	Legaliseren van een hobbykas (kavel 52) en
een schuurtje (kavel 54)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
Legaliseren van een tuinhuisje (kavel 40)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen	Legaliseren van een kas en een schuurtje
(kavel 70)
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
Legaliseren van een berging (kavel 34)
- Markweg Noord 1 in Heijningen
Vervangen van de woning
- Zuidhaven 101 in Zevenbergen	Uitbreiden van 1 appartement aan de reeds
verleende 3 appartementen (van rechtswege)
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Graanweg 28 in Moerdijk
Het uitbreiden van het terrein
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Steenweg 40 in Moerdijk

Omschrijving project
Verbouwen van een kas naar opslagruimte

 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Oudemolensedijk 13a in Fijnaart	Plaatsen van 2 luchtwassers aan de bestaande
varkensstallen
- Arbeidsweg 21 in Heijningen	Het actualiseren (revisie) van de vergunning
voor een puinbreekinrichting.
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- J.C.M. van de Wiel, Klundertsedijk 4 in Klundert, voor het veranderen van het bedrijf
- FijnTechniek Fijnaart B.V., Blaaksedijk 30A in Fijnaart, voor het veranderen van het bedrijf
Evenementenvergunning
-	Het houden van Burendag bij de 7 Schakels aan de Kasteelweg 1 in Zevenbergen op 22 september 2018 van 13:30 uur tot 16:30 uur (verzonden 15 augustus 2018)
-	Het houden van een feestmarkt bij Stichting Emmaus aan de Kloosterlaan 6 in Langeweg op
1 september 2018 van 13:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 15 augustus 2018)
-	Het houden van de feestelijke opening van het voetbalseizoen bij vv. Oranje-Blauw ’14 aan
de Polderstraat 3 in Heijningen op 2 september 2018 van 10:00 uur tot 22:00 uur (verzonden
15 augustus 2018)
 Wegafsluitingen
Oldtimerweekend in Moerdijk
Op 25 augustus 2018 vanaf 08:00 uur tot 26 augustus 2018, 20:00 uur zijn de volgende wegen
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers en deelnemende voertuigen:
- de Havenkant, de Steenweg (vanaf huisnummer 106) en de Zwaluwsedijk in Moerdijk.
- de toegang tot de dorpskern via de Grintweg vanuit de Frisostraat
- de toegang tot de dorpskern via de Steenweg
Bovendien geldt in deze periode voor de Steenweg vanaf huisnummer 2, de Havendijk en het
Wilhelminaplein tot de Julianastraat in Moerdijk een parkeerverbod, met uitzondering van de
vakken. Op deze vergunning is de wegsleepregeling van toepassing.

