Verkiezing provinciale staten en
waterschap op woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van
Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta.
Wat informatie op een rijtje voor als u
wilt gaan stemmen.

•	Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd
bent, dan heeft u twee stempassen
	ontvangen, één voor de provinciale
statenverkiezing en één voor de
waterschapsverkiezing.
•	Op uw stempas staat het adres van een
stemlokaal bij u in de buurt. U bent echter
vrij om bij elk willekeurig stemlokaal binnen
de gemeente Moerdijk te gaan stemmen.
Een overzicht van de stembureaus kunt u
vinden op www.moerdijk.nl/verkiezingen.
•	De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur
tot 21.00 uur.

•	Neem uw stempas(sen) en een geldig
	identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs) mee. Voor deze verkiezingen
mag uw identiteitsdocument maximaal 5
jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt
identificeren, dan mag u niet stemmen.
•	Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Uiterlijk
dinsdag 19 maart tot 12.00 uur kunt u
persoonlijk een vervangende stempas
aanvragen op het gemeentehuis.
•	Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te
stemmen, dan kunt u iemand anders een
volmacht verlenen. Voor meer informatie
kijk op onze website.
•	Als u in een andere gemeente wilt stemmen,
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dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt
dan uw stem uitbrengen binnen de grenzen
van de provincie of het waterschap. Let op,
de grenzen van de provincie zijn niet
dezelfde als van het waterschap.
Meer informatie over het aanvragen van een
kiezerspas is te vinden op onze website.
•	Komt u voor beide verkiezingen stemmen,
dan ontvangt u per verkiezing een apart
stembiljet. U stemt door het witte stipje op
uw stembiljet geplaatst voor de kandidaat

van uw keuze rood te maken.
	Andere toevoegingen maken het stembiljet
ongeldig. Na het invullen vouwt u het
stembiljet dicht en doet u deze in de
stembus.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen en
de regels rondom stemmen kunt u vinden op
www.moerdijk.nl/verkiezingen. 

Informatiemarkt wonen in
Standdaarbuiten
Niets gaat boven het zo lang mogelijk
wonen en leven in de eigen vertrouwde
omgeving. Een logische wens. Eigen
haard is immers goud waard! Maar
dit houdt in dat u langer (in veel
opzichten) uzelf moet kunnen blijven
redden. En daarvoor is het goed dat u,
met name ook zelf, een aantal stappen
zet en maatregelen neemt. Of nog eens
kijkt of de stappen die u al heeft
genomen toereikend zijn.
Om inwoners uit Standdaarbuiten bij deze
wens te ondersteunen is er op
zaterdagmiddag 16 maart van 13.30 uur tot
16.00 uur een ‘informatiemarkt wonen’ in de
Standaert in Standdaarbuiten.

Op deze markt geven meerdere instellingen en

organisaties uitgebreide informatie en advies
over alle aspecten die u kunnen ondersteunen
om zo lang mogelijk, prettig, veilig en
comfortabel te kunnen blijven wonen en leven
in uw eigen omgeving. U kunt tijdens de markt
bijvoorbeeld informatie krijgen over veiligheid,
levensloopbestendig wonen, duurzaamheid,
de Stimuleringslening van de gemeente,
Starterslening en inschrijving huurwoning via
Klik voor Wonen, plannen voor nieuwbouw of
renovatie. Medewerkers vanuit onder andere
gemeente, Woonkwartier, Energiek Moerdijk,
St. Wonen met gemak en Inbraakproof
beantwoorden al uw vragen en geven
informatie. Inwoners uit Standdaarbuiten
kunnen gratis en zonder aanmelding de markt
bezoeken op 16 maart in de Standaert. U bent
van harte welkom! 

Viering honderd jaar algemeen
kiesrecht
In 2019 heeft Nederland honderd jaar
algemeen kiesrecht voor mannen én voor
vrouwen. De Tweede Kamer grijpt het
parlementaire jaar 2018-2019 aan om een serie
van feestelijke activiteiten te
organiseren. Hiermee wil de Kamer aan een zo
breed mogelijk publiek de waarde laten zien

van onze parlementaire democratie, waarin
ieders stem even zwaar meetelt. Want de
verworvenheid om in vrijheid te mogen
stemmen, is iets om te vieren.
Vier ook je stem! Kijk voor de activiteiten op
www.ikviermijnstem.nl. 

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
De dorpstafel van Zevenbergschen Hoek is op
27 maart om 19.30 uur in De Zevensprong.

Alle inwoners van Zevenbergschen Hoek zijn
van harte welkom. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Blauwe zone Zevenbergen op de
schop
Nu de start van het werk aan de haven nadert, verandert de parkeersituatie in
het centrum van Zevenbergen. De bestaande blauwe zone wordt aangepast en
uitgebreid.
Vanaf dinsdag 9 april plaatst de aannemer
bouwhekken op de Noord- en Zuidhaven waar
de haven wordt gegraven. Hierdoor vervallen
alle parkeerplaatsen op het middenterrein.
Langs de panden aan de Noord- en Zuidhaven
zijn de parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar als de nieuwe riolering wordt aangelegd.
Vanaf 9 april wordt de blauwe zone daarom
aangepast: meer straten krijgen een blauwe
lijn en de maximale parkeerduur wordt 1 uur.
Dit bevordert de doorstroming en daarmee
de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in

Contact

het centrum.
Wie binnen de blauwe zone woont, kan een
ontheffing aanvragen. Zevenbergenaren wie
dit betreft, hebben hierover inmiddels een
brief ontvangen. Ondernemers en bezoekers
van het centrum die langer dan een uur willen
parkeren, kunnen hun auto kwijt op één van
de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin.
Meer informatie vindt u in de folders die
binnenkort bij winkels in het Zevenbergse
centrum liggen en op www.moerdijk.nl/
blauwe-zone-centrum-Zevenbergen. 
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Beperkte dienstverlening op
18 maart
Op 18 maart van 12.30-17.00 uur is het
gemeentehuis beperkt open. De medewerkers
van het team Klant contact centrum (balie,
telefoon, receptie) krijgen dan een training. Via

de telefoon en social media is er een beperkte
dienstverlening. Niet al uw vragen kunnen snel
worden beantwoord. Ook is het inplannen
van een afspraak niet mogelijk. Op dinsdag 19
maart staan wij u weer graag te woord. 

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.
 Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning (commercieel)
• Restaurant de Stad Klundert, Molenstraat 31 in Klundert
• De Stad Klundert (voormalige kerk), Molenstraat 33 in Klundert
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
Vlasweg 7 in Moerdijk
Verplaatsen van het detectiesysteem
Plaza 5 in Moerdijk
Bouwen van een nieuwe loods
Blaaksedijk 14 in Fijnaart
Vernieuwen van het dak
Teunisbloem 11 in Zevenbergen
Plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel van
		
de woning
Hellegatsweg nabij sluizencomplex
Plaatsen van een geocache
in Willemstad		
Industrieweg 14a in Zevenbergen
Verandering milieu
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Benedenkade 12 in Willemstad
		
Kloosterlaan 41 in Langeweg

Omschrijving project
Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Schoenmakerij 6 in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting
• Middenweg 3 in Moerdijk, voor het starten van de inrichting
• Appelweg 9 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
•	Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op
de locatie Middenweg 3 in Moerdijk, in de periode van week 12 t/m 24, voor naar
verwachting hoogstens 5 dagen.
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
		
van het aspect
• Plaza 20 in Moerdijk
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam
en voorletters
Geboortedatum
Snel, C.J.
17-03-1970				
van Fessem, R.
14-07-1995
Steijvers, H.F.
11-07-1958
Dubbelman, T.
02-09-1985

