TEST UW KENNIS

Hondenregels in Moerdijk
Als hondenliefhebber heeft u veel plezier van uw huisdier. Er gelden wel regels, zodat het voor iedereen prettig blijft.
Kent u de feiten en de fabels over het hondenbeleid in moerdijk? Doe de test!
1. Het probleem van hondenpoep wordt
overdreven.

besmetten met deze parasiet. Die kunnen
daardoor een doodgeboren kalfje krijgen.

	Klopt niet. Hondenpoep is in Nederland één
van de grootste ergernissen. In Moerdijk
staat het in de top-3 van overlast die
inwoners in hun buurt ervaren: zeven op de
tien inwoners geven aan dat ze hondenpoep
zien op straat of in de perken. De gemeente
ontvangt hier regelmatig klachten over.

4. In het buitengebied mag mijn hond
lekker loslopen.

2. H
 ondenpoep opruimen moet ook in
het buitengebied.
	Klopt. In Moerdijk is de regel simpel:
hondenpoep opruimen moet altijd en
overal.

3. V
 an hondenpoep in het buitengebied
heeft niemand last.
	Niet waar. Andere hondenbezitters en
wandelaars hebben er last van. Voor
vissers is het niet fijn als ze tussen de poep
moeten zitten. Hondenpoep kan bovendien
gevaarlijk zijn voor koeien. Honden kunnen
de Neospora-parasiet bij zich dragen. Als
ze hun behoefte doen in het weiland, of
aan de rand van een wei, kunnen ze koeien

	Klopt, buiten de bebouwde kom mag de
hond los. Binnen de bebouwde kom moeten
honden aan de lijn, behalve in speciale
losloopgebieden. Voor alle gebieden geldt:
poep opruimen is verplicht.

5. De gemeente controleert op loslopen
en poep opruimen.
	Klopt. Gelukkig houden de meeste
hondenbezitters rekening met hun
omgeving. Het is een kleine groep die
overlast veroorzaakt. Een loslopende hond
waar dat niet mag levert een boete van
€95 op. Hondenpoep niet opruimen kost
€140. Diezelfde boete krijgen mensen
die hun hond laten loslopen op een
kinderspeelplaats, in een zandbak of op een
speelweide.
Meer informatie? Kijk op www.moerdijk.nl/
afval/hondenpoep-losloopgebieden. 

4 februari: ‘Meedoen in Moerdijk’
Als inwoner wil je kunnen wonen, werken, naar school kunnen maar ook
met andere vanzelfsprekende activiteiten meedoen zoals sporten, winkelen
of uit eten gaan. Maar stel dat je hierin belemmerd wordt of voelt omdat je
een lichamelijke of geestelijke handicap hebt, jezelf gediscrimineerd voelt of
je financiële situatie het niet toelaat? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat alle
inwoners gewoon kunnen meedoen? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om te
zorgen dat kinderen met dyslexie of ADHD naar een ‘gewone’ school gaan? En dat
mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben? Of dat je kunt sporten en
winkelen terwijl je in een rolstoel zit?
Het College voor de Rechten van de Mens
oordeelde eind vorig jaar dat we in Nederland
nog niet voldoen aan de eisen die worden
gesteld in het ‘VN-verdrag Handicap’. Daarin
staat wat overheden moeten doen om te
zorgen dat iedereen kan meedoen, op alle
vlakken in onze maatschappij.
Daarom willen we op 4 februari met alle
betrokken partijen kijken wat de ervaringen
zijn. En wat we kunnen doen om te zorgen dat
iedereen ook echt kan meedoen. Inwoners
met een beperking, professionals ‘uit het veld’,
specialisten van de gemeente, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en verenigingen:
op 4 februari gaan we tijdens de bijeenkomst
‘Meedoen in Moerdijk’ samen aan de slag.
Wat gaan we doen?
Op 4 februari willen we weten wat jouw
ervaringen zijn. Je hebt of ervaart een
beperking? Wat maak je mee? Wat gaat er

goed? En wat kan er beter? Je bent inwoner,
professional, beleidsmaker of ondernemer. Hoe
beoordeel jij de stand van zaken? Wat kan er
anders, wat moet er beter? En hoe zouden we
hier (samen) voor kunnen zorgen?
Welke drempels zijn er nog in Moerdijk? En hoe
zorgen we er voor dat die verdwijnen?

Programma ‘Meedoen in Moerdijk’

4 februari 2019
Start 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur),
tot 21.30 uur. Opening door wethouder
Eef Schoneveld
Locatie: gemeentehuis, Moerdijkzaal,
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen
Aanmelden of meer weten?
www.moerdijk.nl/meedoen of mail:
brigitte.van.egmond@moerdijk.nl
Graag tot 4 februari! 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Volop stroming in de nieuwe haven
In het centrum van Zevenbergen hoor je het regelmatig: "Die nieuwe haven,
dat wordt een stinksloot."Dat klinkt verontrustend, maar klopt het eigenlijk
wel?
Nee, gelukkig is dit een fabel. Het klopt wel
dat de oude haven niet erg fris rook. Destijds
werd er van alles in het water geloosd. Er was
bovendien nauwelijks doorstroming. Dat is
heel anders bij de nieuwe haven. De duiker
die de haven straks verbindt met het zuidelijke
deel van de Roode Vaart bij het gebouw van
Woonkwartier heeft een capaciteit van 10
kubieke meter per seconde. Dat betekent dat
er straks veel doorstroming is.

Contact

23 januari 2019

Extra zoet water
Om die doorstroming is het allemaal te doen.
Via de haven stroomt straks extra zoet water
naar West-Brabant en Zeeland. De extreme
droogte van afgelopen zomer maakte eens te
meer duidelijk hoe belangrijk een robuuste
aanvoer van zoet water is voor de natuur,
landbouw, bedrijvigheid en recreatie in de
regio. 

 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
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.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
-	Wethouder Trompersstraat 52
Brandveilig gebruik
in Langeweg
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Blaaksedijk 26 in Fijnaart
- Duivensteen 97 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Legaliseren van het balkon
Veranderen van de ramen aan de
voorzijde van het huis

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Voorstraat 46 in Willemstad
Vervangen van de kozijnen aan de voorgevel
- Annendal 34 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel aan de
		
voorzijde van de woning
- Wintervlinder 1 in Standdaarbuiten
Wijzigen van de situatie van een reeds
		
eerder verleende vergunning
- Schansweg 11 in Klundert
Bouwen van een woning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Patrijsweg 1 in Klundert
- Merelstraat 1 t/m 7 en
Reigerstraat 13 t/m 21 in Fijnaart
- Okkerlaak 23 in Zevenbergen
		
- Zoete Kroon 7 in Fijnaart
		
- Parelstraat 24A in Fijnaart
- Achterdijk 10 in Zevenbergen

Omschrijving project
Milieuneutraal veranderen
Renoveren van 9 woningen
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning
Verbreden van de bergingsdeur
Plaatsen van een schuilstal

Evenementenvergunning
•	Het houden van carnaval 2019 in het centrum van Zevenbergen met op 2 maart de kinderoptocht en op 5 maart de grote optocht.
•	Het houden van een kleinschalige carnavalsoptocht in Willemstad voor en door leerlingen
van OBS Willem de Zwijger op 1 maart 2019 van 09:00 uur tot 12:00 uur.
•	Het houden van carnaval 2019 in Fijnaart met op 5 maart de grote optocht en op 5 maart de
mini optocht en in de avond de lampionnenoptocht.
•	Het houden van een sponsor- en vrijwilligersavond bij v.v. D.H.V. aan de Bloemendaalse
Zeedijk 2b in Zevenbergschen Hoek op 30 maart 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur.
•	Het houden van een voorjaarsmarkt op de Havendijk en het Wilhelminaplein in Moerdijk op
13 april 2019 van 15:00 uur tot 21:00 uur.
•	Het houden van een vrijwilligersavond bij Korbalvereniging D.S.O. aan de Molenvliet 9a in
Klundert op 16 februari 2019 van 19:30 uur tot 01:00 uur.
•	Het houden van carnaval 2019 in Langeweg met op 2 maart de jaarlijkse optocht en op 4
maart de lampionnenoptocht.
 Standplaatsvergunning
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet en snacks tijdens carnaval van 1
tot en met 5 maart van 09:00 uur tot 02:00 uur op de Markt in Zevenbergen.
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van loempia’s, snacks en frisdrank tijdens
carnaval van 1 tot en met 5 maart van 09:00 uur tot 02:00 uur op de Markt in Zevenbergen.

