Maandag 7 januari gemeentehuis
om 10.00 uur open
Op maandag 7 januari starten wij het nieuwe jaar even samen. In plaats van om 09.00 uur, staan we
die dag om 10.00 uur weer voor u klaar!
En natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken via www.moerdijk.nl. 

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.

Uitnodiging
voor de
nieuwjaarsbijeenkomst

26 december 2018

Het gemeentebestuur van Moerdijk nodigt alle inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen
van harte uit om samen het nieuwe jaar in te luiden! Op maandag 7 januari 2019 bent u vanaf
19.30 uur (start programma 20.00 uur) van harte welkom in het gemeentehuis. 

 Vaststelling mandatenlijst
De mandatenlijst is vastgesteld. In de mandatenlijst wordt vastgelegd wie namens het college
en de burgemeester welke besluiten mag nemen. De mandatenlijst is te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de
mandatenlijst kunt u contact opnemen met mevrouw Y.W.M. van Loon van het team Financiën
en P&C, Inkoop en juridische zaken.
 Vaststelling verordening
De wegsleepverordening is vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari en is te raadplegen
op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de
verordening kunt u contact opnemen met de heer M. van Galen van het team Infrastructuur.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Hazeldonkse Zandweg 28e in Zevenbergen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
- Industrieweg 1 in Zevenbergen
Uitbreiden van een bedrijfsruimte
- van Liedekerkestraat in Standdaarbuiten Renoveren van 15 woningen
- Appelaarseweg 5 in Fijnaart	Plaatsen van een dakkapel en vergroten van de
bestaande dakkapel
- Dikkendijk 1 in Zevenbergen
Renoveren van de landbouwschuur
- Vlasweg 7 in Moerdijk	Milieuneutraal veranderen van de inrichting en
het verplaatsen van bestaand detectiesysteem
van de hoofdingang naar de spoorweegbrug
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Perzikkruid 18 in Zevenbergen	Wijzigen van de overkapping en het bouwen van
een schutting
- Vaandelweg 2 in Zevenbergen
Vernieuwen van de kozijnen
- Apolloweg 2 in Moerdijk
Wijzigen van de brandcompartimentering
- Orionweg 8 in Moerdijk
Plaatsen van magazijnstellingen
- Stadsedijk 53 in Heijningen	In afwijking van de regels van het bestemmingsplan bouwen van een nieuwe (agrarische)
bedrijfswoning
- Zevenbergseweg 14 in Klundert
Plaatsen van een dakkapel en een aanbouw
- Markiezenlaan 49 in Standdaarbuiten	Bouwen van een woning en het aanleggen van
een inrit
- Steenweg 49 in Moerdijk
Plaatsen van constructieve elementen
- Eksterstraat in Fijnaart, SportstraatVervangen van 7 bruggen
Hanekam en Vijverstraat ter hoogte van
huisnummer 8 in Standdaarbuiten,
Hofstraat ter hoogte van huisnummer 30
en Achterstraat ter hoogte van
huisnummer 20 en Grintweg ter hoogte
van huisnummer 2 in Willemstad en
Gildelaan ter hoogte van huisnummer
42 t/m 80 in Zevenbergen, gemeente
Moerdijk.
 Gemeentelijke belastingen 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad
op 13 december 2018 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2019
verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2019
verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2019
verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2019
verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2019
legesverordening gemeente Moerdijk 2019
verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2019
verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2019
regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2019

Bovengenoemde verordeningen zijn van belang voor het belastingjaar 2019. De datum van
ingang van heffing is 1 januari 2019. De besluiten zijn opgenomen in het belastingregister 2019
op 14 december 2018 onder de nummers 1 tot en met 9. De verordeningen liggen kosteloos ter
inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De verordeningen zijn tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/
regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met B.M. de Bruin van
het team Financiën. JZ en Inkoop tel. 14 0168.
Belastingtarieven 2019
De gemeenteraad heeft de volgende tarieven vastgesteld:
Onroerende-zaakbelastingen
Woningen:
Niet-woningen:
		

Eigenarenbelasting
Eigenarenbelasting
Gebruikersbelasting

Afvalstoffenheffing:
Meerpersoonshuishoudens		
Eénpersoonshuishoudens		
Rioolheffing:
Meerpersoonshuishoudens		
Eénpersoonshuishoudens		

IkPas: Zet je alcoholgebruik op
pauze
Een fris begin van het nieuwe jaar
en de uitdaging met jezelf aangaan.
Nederland start het nieuwe jaar met
IkPas. Doet u ook mee?
De succesvolle campagne waarmee afgelopen
jaren deelnemers in de vastentijd hun
alcoholgebruik op pauze zetten, start met
een 30-dagen campagne op 1 januari en een
40-dagen campagne op 6 maart. Door tijdelijk
uw alcoholgebruik op pauze te zetten, krijgt
u inzicht in de rol van alcohol in uw leven.
Iedereen die mee wil doen, kan zich aanmelden
via www.ikpas.nl/inschrijven.

Wat levert IkPas op?

De deelnemers van IkPas merken verschillende
positieve effecten van het op pauze zetten
van hun alcoholgebruik. Het bespaart geld, u
krijgt een betere huid, maar belangrijker is het
positieve effect op hoe mensen zich voelen.
Niet alleen tijdens de campagne. Meer dan
de helft van de deelnemers voelde zich ook
na zes maanden lichamelijk én mentaal fitter.
Bovendien sliep bijna 45% structureel beter.
“We slapen eindelijk weer samen, omdat het
snurken beduidend minder is”, liet een blije
deelnemer weten. Uitgebreide informatie over
alle resultaten in 2018 kunt u vinden op
www.IkPas.nl/inschrijven. 

Gemeente in zee met Dierenopvangcentrum Breda voor opvang zieke of
zwervende dieren
Dierenopvangcentrum Breda is per
1 januari verantwoordelijk voor het
opvangen van zwervende huisdieren en
in uitzonderlijke situaties van zieke, of
gewonde ‘wilde’ dieren. De gemeente
Moerdijk heeft een overeenkomst gesloten met de stichting.
De regels zijn simpel: de gemeente is wettelijk
verplicht om gewonde huisdieren en zwervende
huisdieren op te halen. Voor gewonde of zieke
‘wilde’ dieren in woonwijken, het verkeer, of
situaties die voor hinder kunnen zorgen wordt
een uitzondering gemaakt. Die worden ook
opgehaald, zeker ook wanneer er geen plaats

is in bijvoorbeeld andere (vogel)opvangcentra.
Dat ophalen besteedt de gemeente uit aan een
dierenopvangcentrum. Zij pikken de dieren met
de Dierenambulance op. Dode dieren worden
door de gemeente zelf opgehaald.
Afgelopen zomer ontstond er wat commotie
toen een zieke zwaan in Zevenbergen niet werd
opgehaald door de toen verantwoordelijke
instelling. Na overleg met de gemeente werden
daar toen nog eens duidelijke afspraken over
gemaakt. “Toen en nu geldt wat dat betreft als
allerbelangrijkste dat het belang van de dieren
altijd voorop moet staan”, legt wethouder Jack
van Dorst uit. “Het gaat om hun welzijn, en tegelijkertijd willen we ook overlast voorkomen.” 

Stads- en dorpstafels
0,0938%
0,2937%
0,2380%

-

Willemstad: 14 januari om 19.30 uur in Buurthuis Irene
Langeweg: 15 januari om 20.00 uur in Ons Stedeke
Helwijk: 22 januari om 19.30 uur in De Blokhut
Standdaarbuiten: 29 januari om 19.30 uur in De Standaert

Alle inwoners zijn van harte welkom. 
€ 229,19
€ 171,89

€ 248,00
€ 186,00

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

