Inbraken tijdens donkere dagen
tegengaan
24 oktober 2018

Nu het buiten langer donker dan licht is, grijpen inbrekers het duister aan om hun slag te slaan. De politie ziet in de winterperiode vaak een toename van het aantal woninginbraken. Wat kunt u zelf doen om het inbrekers lastiger te maken?
Voorkomen is beter dan genezen

Ziet u iets verdachts? Aarzel dan niet en bel 112.
Zestig procent van de aanhoudingen voor een
woninginbraak gebeurt op heterdaad. Daarvan
begon 80 procent met een melding van een
alerte inwoner. De politie kan niet overal op elk
moment zijn, maar met uw extra ogen en oren
kunnen we samen iets tegen inbrekers doen.

3L-principe

Stelt u zich voor dat iemand uw woning
binnendringt. Thuis; de plek waar u zich
het veiligst moet voelen worden uw spullen
gestolen. Zelfs op het moment dat u ligt te

slapen. Woninginbraken hebben een enorme
impact op mensen. Wat kunt u zelf doen om
inbrekers buiten de deur te houden?

Als inbrekers ergens een hekel aan hebben,
is dat het 3L-principe: Licht, Lawaai en Lang
werk. Inbrekers proberen de kans om gepakt
te worden zo klein mogelijk te maken. Daarom
slaan ze vaak toe in het donker. Ze worden
gehinderd als er ineens een lamp aangaat. En ze
vinden het niet fijn als ze te maken krijgen met
een slot dat een paar minuten duurt om open te
maken. Kortom, zorg voor goede sloten. Vergeet
ook niet om uw deuren en ramen goed af te
sluiten, zowel op de onder- als bovenverdieping.
Vergist u zich niet: 15 procent van de diefstallen

uit een woning vindt nog steeds plaats door
insluiping omdat een deur of raam niet (goed)
was afgesloten.

Financiering van inbraakpreventie bij
u thuis

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat onze
inwoners veilig en comfortabel kunnen wonen.
Daarom hebben wij de Stimuleringslening in het
leven geroepen. Met deze lening kunt u tegen
een lage rente uw woning comfortabeler en
veiliger maken op het gebied van duurzaamheid,
levensloopbestendigheid, veiligheid en
inbraakpreventie. Zo werken wij samen met de
organisatie Inbraakproof. Zij kunnen u adviseren
over het beveiligen van uw woning. Kijk voor
meer informatie over onze lening op
www.moerdijk.nl/stimuleringslening.
Meer tips om inbrekers buiten de deur te
houden kunt u vinden op de website van de
politie, www.politie.nl. 

Ze staan er weer: de bladkorven!
Op verschillende plaatsen in de
gemeente staan ze weer: de metalen
bladkorven. Ze zijn bedoeld voor
bladeren van gemeentelijke bomen die
in uw tuin of rondom uw woning zijn
gevallen. Bladeren van uw eigen bomen
kunt u in uw gft-container verzamelen

of gratis afgeven bij de milieustraat.
Er is een beperkt aantal bladkorven beschikbaar
waardoor er niet in elke straat een bladkorf
geplaatst kan worden. De bladkorven staan op
plaatsen waar veel gemeentelijke bomen staan.
Als een korf niet of nauwelijks wordt gebruikt,

of als een korf voor andere doeleinden wordt
gebruikt, wordt deze verplaatst.

keer per week geleegd. De korven blijven staan
tot eind december of begin januari.

Takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid,
kerstbomen of andere vormen van afval mogen
niet in de bladkorf. Dit maakt het legen namelijk
moeilijker. De bladkorven worden minimaal 1

Ziet u een gevaarlijke situatie of zit de bladkorf
vol? Meld het ons via telnr. 14 0168, het
meldformulier op www.moerdijk.nl/contact of de
BuitenBeter app. 

Gezocht: Energieambassadeurs voor Moerdijk
Wilt u meewerken aan een duurzamer
Moerdijk en mensen graag helpen bij
het energiezuiniger maken van hun
woning? Dan is Energiek Moerdijk op
zoek naar u! Energiek Moerdijk zoekt

vanwege uitbreiding nieuwe vrijwillige
energieambassadeurs.
Een energieambassadeur is een enthousiaste
vrijwilliger die de inwoners van Moerdijk

Moerdijks Ondernemersevent op
13 november. Wees er snel bij!
Gemeente Moerdijk, ondernemersverenigingen en Pitch Moerdijk
organiseren dinsdagavond 13 november
het Moerdijks Ondernemersevent
(voorheen bekend onder de naam SLIM)
voor lokale ondernemers. Omgaan met
verandering is het thema van het event.
Het doel en de opzet blijft ongewijzigd:
kennis delen, inspiratie opdoen en
volop gelegenheid om te netwerken.
Joseph Oubelkas en SparkOptimus
De wereld verandert, ook de ‘ondernemerswereld’. SparkOptimus (werkt samen met
bedrijven zoals Unilever en Ikea) laat tijdens
de avond zien hoe ondernemers effectief om
kunnen gaan met veranderingen en relevant

blijven voor hun klanten. Joseph Oubelkas
sluit de avond af met een lezing die boeit en
fascineert; een lezing die u mee moet maken.
Joseph, die 4,5 jaar in een Marokkaanse cel zat
op verdenking van drugssmokkel, zoomt met
zijn ervaringen in op mentale overlevingskracht.
Hoe wezenlijk dat is voor ondernemerschap,
maar ook voor vele andere aspecten in het
leven.

Aanmelden

Het programma is van 19.00 uur tot 22.30 uur
in het gemeentehuis. Ondernemers uit Moerdijk
kunnen zich aanmelden via
www.moerdijk.nl/moerdijks-ondernemersevent.
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt
tot 225. 

Legaliseren oneigenlijk
grondgebruik
In Moerdijk maken inwoners in circa 450 gevallen gebruik van gemeentegrond
zonder een overeenkomst. Wij gaan de komende tijd in gesprek met hen. Zij
krijgen - waar mogelijk - de optie om de grond te kopen of in uitzonderlijke
gevallen te huren. Als het gebruik van de gemeentegrond onwenselijk is, moet de
grond worden ontruimd.
Bewonersavond Standdaarbuiten en Noordhoek

Per kern organiseren we een bewonersavond over de opzet van de actie, de mogelijkheden, de
voorwaarden en de prijs. Daarna ontvangen gebruikers een brief over welke mogelijkheden wij hen
aanbieden. De volgende avond is speciaal voor inwoners van Standdaarbuiten en Noordhoek. Zij
zijn van harte welkom op 29 oktober van 19.00 – 20.00 uur (inloop 18.30 uur) in het gemeentehuis.
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: www.moerdijk.nl/grondgebruik. 

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

stimuleert en ondersteunt met het besparen
van energie. U doorloopt een training, zodat
u door middel van een bezoek woningen
kan beoordelen op duurzaamheid en een
deskundig advies kan uitbrengen over

energiebesparende mogelijkheden en
eventueel subsidies.
Interesse of meer weten over het energiezuinig
maken van uw woning?
Kijk op www.energiekmoerdijk.nl. 

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
- Ok, A
18-02-1984
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Molenweg 17 te Langeweg
Het veranderen van de inrichting
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Campagneweg 16 in Zevenbergen
- Talingkreek ong. in Willemstad

Omschrijving project
Uitbreiden van de kantoorruimte
Bouwen van een nieuwbouwwoning

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Noordhaven/Zuidhaven in Zevenbergen
Plaatsen van damwanden en een kademuur
- Bosselaar Zuid deelgebied 2B in Zevenbergen	Bouwen van 58 grondgebonden woningen
(van rechtswege)
- Bosselaar Zuid deelgebied 2a in Zevenbergen Aanleggen van inritten
- Dijkstraat 7 in Zevenbergen	Vergroten van het restaurant en verplaatsen
toiletgroep
- Markt 9a in Zevenbergen	Veranderen van de puien t.b.v. de vestiging
van een eetcafé
- Blauwe Hoefsweg 5 in Klundert
Plaatsen van een erker
- Distriboulevard 25 in Moerdijk	Uitbreiden van de bestaande bedrijfshal en
het kantoor
- Korenbloem 41 in Zevenbergen
Vergroten van een carport (van rechtswege)
Evenementenvergunning
•	Het houden van een feestavond ter afsluiting van de 49+ competitie bij v.v. Virtus aan de
Westrand 3 in Zevenbergen op 2 november 2018 van 19:30 uur tot 01:00 uur (verzonden 10
oktober 2018)
 Standplaatsvergunning
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaarten en kaarsen voor Amnesty
International op 24 november 2018 van 10:00 uur tot 18:00 uur in de passage aan de Doorsteek in Klundert (verzonden 10 oktober 2018)
•	Het innemen van een standplaats door een foodtruck op de Voorstraat in Fijnaart ter hoogte
van huisnummer 10 op 3 november 2018 van 10:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 10 oktober
2018)

