Erkenning stilgeboren kinderen
Ouders die dat wensen, kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht hun stilgeboren kind registreren in de
Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot
emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt.
Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.
Alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie.
Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw kind.
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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 besloten dat door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder
een onderbord met kenteken TK-260-G, een parkeervak nabij de woning Rollaaf 6, aan te
duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
 Verleende drank- en horecavergunning paracommercieel
• Voetbalvereniging Oranje-Blauw ’14, de Polderstraat 3 in Heijningen (niet gewijzigd)
• T.V. de Lobbelaer, Vaandelweg 2 in Zevenbergen (niet gewijzigd)
• V.V. Klundert, Molenvliet 9 in Klundert
• SPAR Standdaarbuiten Markt 19a in Standdaarbuiten (slijterijvergunning)

Voor alle stilgeboren kinderen mogelijk
De duur van de zwangerschap is niet relevant
voor het verzoek tot opname in de BRP. Ook
maakt het niet uit wanneer het kind geboren
werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar
geleden zijn.

Wilt u gebruikmaken van deze
registratie?

Het is geen verplichting. Ouders kunnen het
verzoek alleen doen als zij op het moment van
de geboorte in Nederland woonden en stonden
ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij
de gemeente van hun woonplaats. Een ouder
kan het verzoek tot opname van het kind in de
BRP alleen voor zichzelf doen. Het verzoek kan
niet namens een partner gedaan worden.
Verder moet er een geldig brondocument

worden overgelegd. Afhankelijk van de datum
waarop de geboorte heeft plaatsgevonden,
kan dit gaan om een geboorteakte en
overlijdensakte, of een akte levenloos
geboren kind. Mocht er geen akte zijn
opgemaakt, dan kunnen de ouders alsnog bij
de burgerlijke stand van de gemeente waar het
kind is geboren verzoeken om een akte van
geboorte (levenloos) te laten opmaken.
Wilt u gebruik maken van de inschrijving?
Bekijk dan de voorwaarden op www.moerdijk.nl
en vul het formulier in. Dit formulier moet u
persoonlijk afgeven bij de balie van het
gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een
afspraak maken via 14 0168.
Meer informatie kunt u vinden op
www.rijksoverheid.nl. 

Aanslag lokale belastingen 2019
Eind februari ontvangt u de jaarlijkse
aanslag voor de gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen:
• Wie belasting moet betalen, ontvangt de
aanslag van de Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB).
• Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw
digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt
via e-mail een bericht dat de aanslag in de
Berichtenbox zit.
• Wie nog niet is aangemeld bij de
Berichtenbox, ontvangt een papieren aanslag
per post.

Aanmelden bij MijnOverheid

U kunt zich aanmelden voor de digitale aanslag
en andere post van de BWB op
www.mijn.overheid.nl met uw DigiD-code. Kies
dit bij 'Instellingen' onder 'Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking WestBrabant'. U krijgt dan de volgende aanslag voor
de lokale belastingen in uw Berichtenbox.

Informatie over betalen

Als u niet via automatische incasso betaalt, is
er één betalingstermijn. Het te betalen bedrag
moet binnen twee maanden op de
bankrekening van de BWB staan.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl
of bel met de BWB via telefoonnummer
(076) 529 83 00.
De openingstijden zijn van maandag tot en met
donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Werk aan de riolering
In de komende tijd buigen de gemeenteraad en de samenwerkingspartners
zich over het principe-akkoord. Ondertussen zijn de voorbereidende
werkzaamheden weer opgestart.
Voordat de graafmachines aan de slag kunnen
in het havengebied, moet er veel gebeuren. In
de komende tijd wordt aan het riool gewerkt.
Ter hoogte van de Hervormde Kerk aan de
Markt 4 leggen we een nieuw stuk riolering
aan dat twee rioolstelsels verbindt. Als dit
riool in de grond ligt, herstellen we het straatwerk in de oude staat. De nieuwe inrichting
van de Markt volgt later, op een moment dat

Contact

het werk zo min mogelijk hinder geeft voor
de horeca en winkels en de kans klein is dat
de inrichting door andere werkzaamheden
schade oploopt.
De werkzaamheden aan de riolering starten
in de week van 11 februari en lopen tot 28
februari. De aannemer heeft het werk zo
ingepland dat we klaar zijn voordat carnaval
losbarst in Zeuvebultelaand. 

 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

  Verleende exploitatievergunning paracommercieel
• Voetbalvereniging Oranje-Blauw ’14, de Polderstraat 3 in Heijningen
• T.V. de Lobbelaer, Vaandelweg 2 in Zevenbergen
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Mark S. Clarkelaan 19 in Zevenbergen
Verlengen van de tijdelijke vergunning van de
		
portakabin
• Hazeldonk 9 in Langeweg
Oprichten van schermen en opslagvakken
• Noordschans 66 in Klundert
Repareren van de aansluitleiding
• Lillehammer 9 in Klundert
Bouwen van een nieuwe woning
• Zuidelijke Randweg ongenummerd
Aanleggen rioolpersleiding
in Zevenbergen
• Sportring 10 in Fijnaart
Plaatsen van een overkapping
• Campagneweg 16 in Zevenbergen
Uitbreiden van de kantoorruimte
• Oostdijk 8 in Willemstad
Herbouwen van de schuur
• Schansdijk 2E in Zevenbergen
Plaatsen van een hekwerk
• Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen
Verbouwen van de kantoorruimte naar
		
3 appartementen
• Zuidhaven 13 in Zevenbergen
Legaliseren van een terrasvlonder
• Schansdijk 3a in Zevenbergen
Uitbreiden van het hotel met restaurant
		
(uitgebreide voorbereidingsprocedure
		
van toepassing)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
• Voorstraat 46 in Willemstad
Vervangen van de kozijnen in de voorgevel
• Hofstraat 1 in Willemstad
Vervangen van 12 luiken
• Van Liedekerkestraat in Standdaarbuiten Renoveren van 15 woningen
•	Ambachtsherenweg 1 t/m 9, 11, 13, 17,
Renoveren van 11 woningen
21 t/m 25 in Klundert
• St. Jozefstraat 25 in Noordhoek
Het uitbreiden van de kapconstructie en het
		
plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
• Watermolen 42 in Zevenbergen
Aanleggen van een inrit
• Appelaarseweg 5 in Fijnaart	Plaatsen van een dakkapel, het vergroten van
de bestaande dakkapel en het maken van een
verbinding tussen het hoofd- en aangebouwd
bijgebouw
• Kuringen 8 in Zevenbergen	Plaatsen van een schuur op de erfafscheiding in
de achtertuin
• Dikkendijk 1 in Zevenbergen
Renoveren van de landbouwschuur
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Bloemendaalse Zeedijk 10 in
• Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Veldkers 3a in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting
• Houtsnipweg 11 in Klundert, voor het veranderen van het bedrijf
Verleende evenementenvergunning
• Het houden van carnavalsoptochten in Zevenbergschen Hoek op 1 en 4 maart 2019.
•	Het houden van een kleinschalige carnavalsoptocht in Helwijk met aansluitend een
carnavalsavond in de Blokhut aan het Prins Bernhardplein 2 in Willemstad op 1 maart 2019.
•	Het houden van een besloten openingsbijeenkomst op 21 februari 2019 aan de Oostelijke
Randweg 48 in Moerdijk.
Gewijzigde evenementenvergunning
 et houden van een carnavalsoptocht in Noordhoek op 3 maart 2019 van 13:00 uur tot 16:30
H
uur (verzonden 30 januari 2019). De wijziging betreft het toevoegen van de
mascotte-verbranding op het plein bij de basisschool aan de Bisschop Hopmansstraat op 4
maart 2019 vanaf 18:30 uur. De gewijzigde vergunning is op 6 februari 2019 verzonden.
 Verleende standplaatsvergunning
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op de Voorstraat in
Fijnaart op 2 maart 2019 van 06:30 uur tot 11:00 uur.
•	Het innemen van een standplaats met het spel “Eendjes vissen” op de Markt in Zevenbergen
van 2 tot en met 5 maart 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur.

