Dodenherdenking 4 mei 2019
Ook in onze gemeente herdenken we zaterdag 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Hier vinden de bijeenkomsten plaats:
Kern

Tijdstip en locatie

Zevenbergen
				

19.00 uur Bezinningsbijeenkomst, NH Kerk, Markt Zevenbergen
20.00 uur Dodenherdenking en kranslegging Julianaplantsoen

1 mei 2019

Willemstad 	19.30 uur Ontvangst Koepelkerk vervolgens rond 19.50 uur stille tocht
vanuit Koepelkerk naar monument bij het Mauritshuis
Standdaarbuiten	19.30 uur Aanvang herdenking bij het monument bij de Standaert
Klundert	19.40 uur Stille tocht vanaf Stadhuisplein naar herdenkings-monument
begraafplaats
Fijnaart en Heijningen	Dodenherdenking scholen 9 mei 13.15 uur: Ontmoetingskerk Fijnaart
				
Dodenherdenking 4 mei 19.00 uur: Ontmoetingskerk Wilhelminastraat
				
Fijnaart
Zevenbergschen Hoek	19.00 uur Herdenkingsdienst in plaatselijke kerk, gevolgd door stille
tocht naar monument
Moerdijk

19.40 uur De Ankerkuil, Steenweg 48

Noordhoek

19.30 uur (voormalige) kerk Noordhoek

Bekendmakingen
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of
nieuwe bestemmingsplannen.
Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden
ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook
terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.
 Vaststelling verordening
• Verordening bezwaarschriftencommissie.
• Klachtenverordening.
 Vaststelling verordening bezwaarschriftencommissie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de
vergadering van 9 april 2019 het Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en
glascontainers hebben vastgesteld.Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en
ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage.
 Vaststelling uitvoeringsbesluit
• Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainers.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Pr. Willem-Alexanderstraat 11 in Fijnaart
Plaatsen van een schutting
• Industrieweg 61 in Zevenbergen
Realiseren van een inrit
• Graanweg 8 in Moerdijk
Plaatsen van een lekbak onder de adblue
		
installatie
• Callenburghlaan 6 in Willemstad
Bouwen van een schuurtje met overkapping
• Kievitstraat 10 in Fijnaart
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
		
van de woning
• Schansdijk 2a in Zevenbergen
Bouwen van een duivenhok
• Rondeel 41 in Klundert
Uitbreiden van de blokhut met een veranda
		
en het plaatsen van een dakkapel
• Langenoordstraat 102 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport en een 		
		
erfafscheiding en vervangen van de poort
• 	 Odapad 1 t/m 15 en Aleidstraat 20 t/m 46
Renoveren van 22 woningen
in Klundert
 Meldingen Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is
ingediend:
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Pelgrimsdijk 3 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
• Klundertsedijk 2 in Klundert, voor het oprichten van de inrichting
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Schoenmakerij 6 in Zevenbergen
		
• Campagneweg 16 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Renoveren van het bedrijfspand en uitbreiden
met een kantoorpand
Legaliseren van een tijdelijke interne 		
uitbreiding van een kantoorruimte

Bestemmingsplannen
• ‘Oude Hejiningsedijk 105’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01OHdijk105-BP40) is
ongewijzigd vastgesteld.
• ‘Kadedijk naast 126’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijknaast126-BP40) is gewijzigd
vastgesteld.
• Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.
KleinschaligbouwLW-BP40) is gewijzigd vastgesteld.
Verleende evenementenvergunning
Het houden van een Obstaclerun in Zevenbergen met een start en finish op de Westrand
en een parcours dat onder andere loopt over een gedeelte van de Klundertseweg op 1 juni
2019 van 08:00 tot 17:00 uur
•	Het houden van de feestelijk afronding van het project Leefbaarheidsimpuls
Zevenbergschen Hoek op Plein 1940 op 8 mei 2019 van 16:00 tot 18:00 uur.
•

Mantelzorgers gezocht: wat zijn
uw ervaringen?
Hoe houdt u de zorg voor uw naaste vol? Wat is
daarin belangrijk? Welke hulp of ondersteuning
heeft u daarbij nodig? Hoe tevreden bent
u over de ondersteuning in Moerdijk?
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen als
mantelzorger.*
Namens de gemeente Moerdijk nodigen wij
u uit voor een groepsgesprek waarin we de
behoeften van mantelzorgers in kaart gaan
brengen. U kunt deelnemen op woensdag
8 mei van 9.30 uur tot 12.00 uur óf van
19.00 uur tot 21.30 uur.
Aanmelden
Bij uw aanmelding graag het volgende
vermelden: gewenst tijdstip, naam,

telefoonnummer en voor wie u zorgt
(relatie en zorgvraag). Aanmelden kan via
advies@mantelzorg.nl.
Wanneer en hoe laat?
Woensdag 8 mei van 09.30 uur tot 12.00 uur,
MFC De Kristal, Kristallaan 25C in Zevenbergen
en van 19.00 uur tot 21.00 uur, De Fendertshof,
Kerkring 21 in Fijnaart 
* U bent een mantelzorger als u onbetaald
zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit
kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een
ander familielid, vriend of kennis.

Heeft u BuitenBeter al op uw
smartphone?
Ziet u een probleem buiten op straat of
in de buurt? Lantaarnpaal kapot? Een vies
bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of
een fietspad met enorme gaten? Laat het snel
en makkelijk weten met de BuitenBeter app
op uw smartphone. Met de BuitenBeter app
meldt u een probleem snel en makkelijk bij de
gemeente. Meteen op de plek én het moment
dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is

gratis beschikbaar en werkt in heel Nederland.
Verkeersovertredingen kunt u niet melden via
de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij
de politie. 

Wegafsluitingen
Vanwege de Wielerronde van Standdaarbuiten zijn op 5 mei 2019 diverse wegen in
Standdaarbuiten afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Volg het werk in Zevenbergen centrum
Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in het Zevenbergse centrum?
Dat kan op allerlei manieren.
In deze Bode-rubriek leest u wekelijks de
stand van zaken, maar er zijn meer plaatsen
waar u informatie vindt:
•

•

•

Download de BouwApp op uw
smartphone of tablet, zoek op
‘Zevenbergen’ en markeer het
centrumproject als uw favoriet. Zo volgt u
het werk op de voet.

•

•

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

is een verzamelplaats van nieuws en
achtergronden over alle projecten in het
centrum.
Lid van Facebook? Volg dan de
centrumontwikkeling-pagina

Contact

•

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

voor het laatste nieuws (zoek op:
centrumontwikkeling Zevenbergen).
Woont of onderneemt u in het
centrum? Dan krijgt u een brief over
werkzaamheden in uw buurt.
Loop eens binnen bij het
informatiecentrum aan de Zuidhaven
43. Geopend op dinsdag- en
donderdagochtend van 10 tot 12 uur en
woensdagmiddag van 13 tot 17 uur.
Ontdek de achtergronden van
het centrumproject tijdens de
informatiemarkt (zo’n 4x per jaar in het
gemeentehuis). 

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57

