Groen licht voor jawoord in de openlucht
Trouwen in een weiland? Of het jawoord geven aan de haven in Willemstad of op het strandje bij de Appelzak
in dorp Moerdijk? Dat is nu mogelijk!
De gemeenteraad is akkoord gegaan
met het voorstel om in de openlucht
te mogen trouwen.
Een huwelijksvoltrekking (of registratie) moest
tot nu toe binnen plaatsvinden. De minister
van Veiligheid & Justitie gaf eerder aan dat
het aan de gemeenteraad is om te bepalen
op welke locaties een huwelijk kan worden
voltrokken en dat een wetswijziging niet nodig
is om een jawoord in de openlucht mogelijk te
maken.
“We merken aan de vragen en verzoeken die
we krijgen dat steeds meer mensen op een
bijzondere en voor hen unieke locatie willen
trouwen”, legt wethouder Jack van Dorst uit.
“Vaak is dat een plaats outdoor, en tot nu toe
moesten we dan vaak ‘nee’ verkopen. Daarom
willen we de mogelijkheden uitbreiden en zo
goed mogelijk tegemoet komen aan de vraag
van onze inwoners. Neem bijvoorbeeld stellen

die in de achtertuin willen trouwen. Tot nu toe
moesten die voor het geven van het jawoord
steeds even naar binnen. Dat moest immers
volgens de regels binnen muren en met een
dak erboven. Na het jawoord konden ze dan
weer naar buiten. Die verplaatsing naar binnen en daarna weer naar buiten is nu niet
meer nodig.”
Het betekent overigens niet dat op zomaar
elke plek in de buitenlucht getrouwd kan
worden. Er zijn wel restricties: zo moeten de
(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke
stand en de bode op behoorlijke wijze hun
werk kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er een omkleedruimte moet zijn en een
toilet. De locatie moet op een kadastrale kaart
te vinden zijn, er moet toestemming zijn van
de eigenaar van de locatie en een schip of
boot moet tijdens de voltrekking vast aan wal
liggen of zijn aangemeerd.
Ondanks deze restricties, hopen wij zo mee
te helpen aan een paar mooie en bijzondere
huwelijksvoltrekkingen. 
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Inwoners Moerdijk scheiden
afval beter
Afval beter scheiden, dat was een
belangrijk doel van de invoering van
een ander afvalsysteem in de gemeente
Moerdijk in 2017. Uit de eerste
evaluatiecijfers blijkt dat die ambitie
wordt bereikt, maar verbeterpunten
zijn er ook.
In de gemeente Moerdijk worden recyclebare
materialen zoals gft, papier, plastic en
drankenkartons aan huis opgehaald. Sinds de
invoering van het nieuwe systeem gaat restafval
niet langer in de duobak, maar brengen inwoners
het zelf naar een ondergrondse container in de
buurt. Wie in het buitengebied woont, heeft een
container aan huis.

Het effect: in 2018 wordt naar verwachting 20%
minder restafval ingeleverd dan in 2016 (het
laatste volledige jaar van het oude systeem).
Daarentegen steeg het aantal ingezamelde
kilo’s gft met 155%, en werd er maar liefst 340%
meer plastic en drankenkartons ingezameld.
Dat heeft voor een klein deel te maken met het
feit dat drankenkartons in het oude systeem
bij het oud papier gingen, maar de stijging is
vooral te danken aan extra ingezameld plastic.
Wethouder Jack van Dorst: “Het zijn voorlopige
cijfers op basis van het eerste halfjaar van 2018,
de definitieve hebben we later dit jaar als de
gemeenteraad zich over de evaluatie van het
afvalsysteem buigt. Maar dit is vooralsnog een
mooi resultaat.”
Lees meer op onze website www.moerdijk.nl. 

Stadstafel Klundert:
12 november

De volgende stadstafel van Klundert is op 12 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Niervaert.
Alle inwoners van Klundert zijn van harte welkom. 

Bekendmakingen

Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Verkeersbesluiten
- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken RT-421-N, een parkeervak nabij de woning Groenstraat 44 in Willemstad,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats.
- Het instellen van een parkeerverbod in de Zuiddijk in Langeweg ter hoogte van huisnummer
41 - 45b, door het plaatsen van de verkeersborden E1.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
- Kritsioudis, K.
13-01-1975
- Bouman, M.
27-05-1987
- Schaarman, D.
19-03-1992

Week van de Mantelzorg
In de Week van de Mantelzorg van 5 tot
en met 10 november 2018 organiseren
we samen met Surplus weer allerlei
activiteiten voor mantelzorgers. Met
als thema 'verras de mantelzorger'.
Samen met een aantal betrokken
mantelzorgers is deze week tot stand
gekomen. Er is gekeken naar de
diversiteit binnen de activiteiten om
zo alle mantelzorgers iets te kunnen
bieden wat zij leuk vinden.
Wat wordt er georganiseerd? Een aantal
creatieve workshops, een middagje aqua
joggen en vrij zwemmen, een workshop graffiti
voor de jonge mantelzorger, een gezellige
Djembé workshop, een high-tea en een
lunchbuffet met entertainment ter afsluiting.

Contact

Het volledige programma en informatie
om aan te melden staat op onze website,
www.moerdijk.nl.

Waarderingsmenu

Verder is er nog het Waarderingsmenu 2018.
Het menu bestaat uit een cadeaubon van
€35,-. Deze bon kan worden besteed bij een
lokale ondernemer binnen de gemeente
Moerdijk. Inmiddels zijn er al meer dan 850
menu’s aangevraagd en verstuurd naar de
mantelzorgers.
Heeft u het waarderingsmenu nog
niet aangevraagd? Dit kan nog tot 31
december 2018 via www.moerdijk.nl/
Mantelzorgwaardering. 
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 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Maansteen 4 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport
- Campagneweg 16 in Zevenbergen
Uitbreiden van de kantoorruimte
- Stadsedijk 51 in Oudemolen
Plaatsen van een damwand in de sloot
- Van Vlaanderenstraat 48 in Klundert
Plaatsen van een erfafscheiding
- De Meeren 59 in Zevenbergen	Vervangen van de houten kozijnen en deuren
door kunststof kozijnen en deuren
- Zuiddijk 2b in Langeweg
Verlengen van de kade
- De Blokhut 4 in Langeweg
Verbouwen van de garage/berging tot woning
- Fuutweg 8 in Klundert	Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning m.b.t. uitbreiding bedrijfsruimte
- Achterdijk 119 in Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een nieuwe woning
- Middenweg 3 in Moerdijk
Tijdelijk gebruik van het opslaggebouw voor
		
de opslag van goederen
- Diverse locaties gemeente Moerdijk
Vervangen van 7 bruggen
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Rembrandtstraat 30 in Fijnaart
		
- Fortweg 1 in Heijningen
- Witte Weideweg 32 in Noordhoek
- De Zwingelspaan 4 in Zevenbergen
- Markweg Noord 1 in Heijningen
- Mannesmannweg 5 in Heijningen
- Middenweg ongenummerd in Moerdijk
- Rubensstraat 2 t/m 16 in Fijnaart
- Eerste Kruisweg (ongenummerd)
in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van het dak van de woning
Realiseren van een uitweg
Realiseren van een sportaccommodatie
Plaatsen van een dakkapel op de woning
Plaatsen van een tijdelijke woonunit
Plaatsen van een nieuwe gasflessenvoorraad
Milieuneutraal veranderen
Renoveren van 8 woningen
Wijzigen van de eerder verleende vergunning
voor een mestsilo

 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting	Opleggen maatwerkvoorschriften op
grond van het aspect
- Eerste Kruisweg 8a in Fijnaart	Intrekken oud maatwerkvoorschrift en
opleggen nieuw maatwerkvoorschrift
geluidsgrenswaarden
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Stoelerij 8-14 in Zevenbergen

Omschrijving project
Het veranderen van de brandcompartimentering

