VERKIEZINGEN:

Stemmen bij volmacht en met kiezerspas
Op 20 maart 2019 zijn er gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Een groot aantal
kiezers ontvangt dan ook twee stempassen.
Stemmen bij volmacht:
Moerdijkse kiezers kunnen voor beide
verkiezingen bij volmacht stemmen.
De manieren waarop bij volmacht gestemd kan
worden zijn hieronder vermeld.
-	Als u een andere kiezer binnen de gemeente
Moerdijk voor u wilt laten stemmen kunt
u, na ontvangst van uw stempas, samen
de achterzijde van de stempas invullen. De
gemachtigde moet ook in Moerdijk wonen
en moet uw stempas meenemen naar het
stembureau, samen met een fotokopie van
uw geldig legitimatiebewijs.
-	Als u een kiezer wilt machtigen vóórdat u uw
stempas heeft ontvangen, of als u een kiezer
wilt machtigen die niet in de gemeente
Moerdijk woont, moet u dit schriftelijk

aanvragen. Dit kan tot en met 15 maart
2019. Voor de provinciale statenverkiezing
kunt u een kiezer machtigen die woonachtig
is in de provincie Noord-Brabant en voor
de waterschapsverkiezing kunt u een kiezer
machtigen die woonachtig is binnen het
gebied van Waterschap Brabantse Delta.
De gemachtigde kan hoogstens voor twee
andere kiezers stemmen en moet deze
stemmen tegelijk met zijn eigen stem
uitbrengen.
Stemmen met een kiezerspas:
Als u uw stem in een stembureau buiten de
gemeente Moerdijk wilt uitbrengen, kunt u uw
stempas laten omzetten in een kiezerspas. Na
ontvangst van uw stempas kunt u hiervoor

een schriftelijk verzoek doen tot en met 15
maart 2019. U kunt het verzoek ook persoonlijk
doen in het gemeentehuis tot en met 19 maart
2019 tot 12.00 uur. Met de kiezerspas voor de
provinciale statenverkiezing kan de kiezer bij
elke gemeente in de provincie Noord-Brabant
zijn stem uitbrengen. Met de kiezerspas voor
de waterschapsverkiezing kan de kiezer in elke
gemeente stemmen die valt binnen het gebied
van Waterschap Brabantse Delta.
Meer informatie over de verkiezingen kunt
u lezen op www.kiesraad.nl en
www.moerdijk.nl. Bij vragen kunt u ook bellen
naar telefoonnummer 14 0168.
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Stembureauleden en tellers gezocht

Om de verkiezingen op 20 maart (Provinciale
Staten en Waterschap) en 23 mei (Europees
Parlement) goed te laten verlopen zijn
wij op zoek naar stembureauleden,
plaatsvervangende stembureauleden
en tellers. U ontvangt een vergoeding
voor uw inzet. Meer informatie en een
aanmeldformulier kunt u vinden op
www.moerdijk.nl/verkiezingen.

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.
 Verkeersbesluit
Er is een verkeersbesluit genomen om door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1
van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met de tekst "alleen voor het opladen van
elektrische voertuigen" één parkeerplaats bij de laadpaal nabij de woning Driehoefijzersstraat 3
in Zevenbergschen Hoek aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische
voertuigen.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
- van Os, D.
05-07-1977
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Markt 9a in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting
- Markweg Zuid 4e in Heijningen, voor het starten van de inrichting
 Ontwerp drank- en horecavergunning (para-commercieel)
- Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek, De Schrepel 2 in Zevenbergschen Hoek
Evenementenvergunning
-	Het houden van een Boekendriedaagse in de Bartholomeuskerk aan de Markt 19a in
Zevenbergen van 14 tot en met 16 februari 2019.
-	Het houden van een bedankavond voor vrijwilligers en sponsors bij v.v. Oranje-Blauw ’14 aan
de Polderstraat 3 in Heijningen op 2 februari 2019 van 19:30 uur tot 01:00 uur.
 Besluit tot intrekken en gewijzigd vaststellen ontheffing Hogere Waarde Wet
geluidhinder
Om de bouw van de woningen en een appartementengebouw in Bosselaar Zuid in Zevenbergen
mogelijk te maken, is ontheffing noodzakelijk van de hoogst toelaatbare geluidbelasting van
48 dB op de gevels (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij spoorverkeerslawaai. De
voorkeursgrenswaarde wordt namelijk op een aantal gevels overschreden met maximaal 9 dB.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben op 8 januari 2019 in het kader
van de Wet Geluidhinder besloten om de op 27 november 2018, verzonden 6 december 2018
ontheven hogere waarde spoorweglawaai in te trekken en een gewijzigde ontheffing hogere
waarde spoorweglawaai vast te stellen ten behoeve van het realiseren van 2 vrijstaande en 6
twee onder-één-kapwoningen aan de Opaal 1 t/m 15 (oneven), gelegen in plangebied
Bosselaar-Zuid, deelgebied 2B in Zevenbergen en tevens voor de toekomstige 20
appartementen aan de Malachiet in Zevenbergen.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Langeweg Zuid 4 in Standdaarbuiten
Realiseren van uitlopen aan de pluimveestallen
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Benedenkade 12 in Willemstad
Verbouwen van de feestzaal/restaurant tot
		
hotelkamers
- Oslo 8 in Klundert	Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning (fundering)
- St. Jozefstraat 25 in Noordhoek
Uitbreiden van de kapconstructie
- Korenbloem 15 in Zevenbergen
Vergroten van de dakkapel
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Tradeboulevard (tegenover 	Aanleggen van een damwand en kappen van
huisnummer 7, industrieterrein
bomen
Moerdijk) in Zevenbergen
- Zuidlangeweg 2a in Oudemolen	Plaatsen van een kantoorcontainer
		
(van rechtswege)
- Middenweg 3 in Moerdijk	Tijdelijk gebruik van het bedrijfsgebouw voor de
opslag van goederen (voor een periode van 4
		
maanden)

Informatieavond N389:
presentatie plannen voor de
provinciale weg tussen Etten-Leur
en Zevenbergen
De provincie Noord-Brabant wil in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de N389,
de provinciale weg tussen Etten-Leur en Zevenbergen. In februari 2018 heeft de
provincie Noord-Brabant een avond georganiseerd, waarbij iedereen zijn of haar
problemen, wensen en ideeën voor de N389 tussen Etten-Leur en Zevenbergen
kon inbrengen. Deze rijke oogst aan ideeën is verwerkt in een nieuw plan voor
deze weg.
De provincie wil dit plan graag aan u
presenteren en is benieuwd naar uw mening.
Die presentatie vindt plaats op dinsdag 12
februari 2019, om 19.30 uur in De Turfvaart,
Westpolderpad 6 in Etten-Leur. Na deze avond
worden alle opmerkingen en suggesties

verwerkt in een (eventueel) aangepast plan.
Voor meer informatie over de plannen voor
de N389 kunt u contact opnemen met Jeroen
van Bremen van de Provincie Noord-Brabant.
Dat kan per mail (jvbremen@brabant.nl) of
telefonisch (06-27745193). 

Stads- en dorpstafels
-	Klundert: 4 februari om 19.30 uur in De Niervaert
-	Noordhoek: 5 februari om 19.00 uur in Gemeenschapshuis d’ Ouwe school
-	Zevenbergen: 5 februari om 19.30 bij het Woonkwartier aan de Kristallaan 1 in Zevenbergen
-	Heijningen: 11 februari om 19.30 uur in de voetbalkantine
Alle inwoners zijn van harte welkom. 
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