Hond los in buitengebied? Niet alles mag
Graag een rondje met de hond door het buitengebied en lekker los? Dat mag, maar er zijn wel regels.
Zo mag de hond niet zomaar weilanden in
rennen. In de eerste plaats zijn die andermans
eigendom. Maar los daarvan is hondenpoep
gevaarlijk voor koeien: door een parasiet in de
poep kunnen ze een te vroeg of doodgeboren
kalfje krijgen. Ook is het natuurlijk gevaarlijk als
schapen, koeien of paarden opgejaagd of

Even aan de lijn, wel zo fijn

aangevallen worden en in paniek raken. Wist
u dat het volgens de Wet natuurbescherming
zelfs verboden is dat een hond achter wilde
dieren, zoals hazen en konijnen, aangaat?
Daarom: geniet en beweeg in het buitengebied,
maar houd ook rekening met de regels, en met
anderen.

Bewegen is gezond voor mens en dier en
Moerdijk heeft nu eenmaal prachtige plekken
om van te genieten. Dat snappen we best.
Dat willen hondenbezitters, maar ook fietsers,
hardlopers, wandelaars. En voor landbouwers
of veehouders is het buitengebied hun bron
van inkomsten.
In het buitengebied mogen honden loslopen op
openbaar terrein dat van de gemeente is. Dat
wil zeggen: bijvoorbeeld in de berm van de weg.
Op particulier terrein mag de hond niet los. Dat
geldt dus voor akkers en weilanden, tuinen,
landgoederen, grond van Staatsbosbeheer,
enzovoort. Soms staat bij de toegang van zo’n
terrein een bord met de regels die er gelden.
Maar vaak staat er geen bordje en mag de hond
helemaal niet op het terrein komen, zoals bij
een weiland van een boer.
Zorg dat het buitengebied voor iederéén prettig
blijft en houd rekening met elkaar. Hou de
controle op uw loslopende hond. Zorg dat
hij geen akker of weiland op kan rennen en
niet achter dieren aangaat. Doet de hond zijn

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 verwijdering van het onderbord en herpositioneren van het
Verkeersbord E1 uit Bijlage 1 van RVV 1990/BABW het parkeerverbod op de Vlietweg in Klundert
tegenover Vlietweg 2 wordt vrijgegeven t.b.v. het parkeren van vrachtwagens.
Het verkeersbesluit ligt tot 30 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis.
 Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage:
•	‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30) 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
•	Van Doornspeek		
•	Driessen, R.B.		

behoefte aan de rand van een veld? Ruim de
poep dan op, zodat koeien niet besmet kunnen
raken. Lijn de hond even aan als er iemand
aankomt. Ben je flink aan het fietsen, bel dan
tijdig zodat de hondenbezitter ook de kans
heeft om de hond te roepen.

Waar mag de hond niet los?

Honden mogen niet over weilanden of akkers
struinen. Gewas kan beschadigen, wilde dieren
kunnen opgejaagd worden, vee kan in paniek
raken, door omheiningen breken, zich bezeren
en voor gevaarlijke situaties zorgen.
Er zijn (natuur)gebieden waar honden
aangelijnd toegestaan zijn. Ook zijn er
natuurgebieden waar honden niet in mogen,
zodat wilde dieren in alle rust en ongestoord
kunnen leven. Bij de toegang van zulke
gebieden staan borden met de voorschriften. 

Geboortedatum
20-04-1999
02-01-1981

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
•	Middenweg 45 in Moerdijk
Wijzigen van de gevel
•	Hazeldonkse Zandweg 6 in Zevenbergen
Kappen van een boom
•	Langenoordstraat 42 in Zevenbergen
Vervangen van 2 dakkapellen in 1 dakkapel
•	Beryl 2 in Zevenbergen
Aanleggen van een inrit
•	Wethouder Trompersstraat 40 in Langeweg
Vervangen van de garagedeur voor een
kozijn met glas
•	Wintervlinder 2 in Standdaarbuiten
Bouwen van een nieuwe woning
•	Driehoefijzersstraat 61 in Zevenbergschen Hoek Uitbreiden van de woning en bouwen
garage
•	Ansekerke 38 in Zevenbergen
Plaatsen van een overkapping
•	Molendijk tegenover 27 in Standdaarbuiten
Realiseren van een zonnepark
•	Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen
Gewijzigd uitvoeren reeds eerder		
verleende vergunning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
•	Mark S. Clarkelaan 19 in Zevenbergen
•	Duivensteen 97 in Zevenbergen
		
•	Willem III straat 5 t/m 9, 15 t/m 25, 22
en 26 t/m 30 in Zevenbergen

20 maart 2019

Bravoflex: dat is handig!
Bravoflex is jouw rit op bestelling in
en om de gemeente Moerdijk. Deze
aanvullende vervoerservice bestel je
gewoon wanneer het jou uitkomt, in de
avond en in het weekend.

Omschrijving project
Verlengen van de tijdelijke vergunning
Veranderen van de ramen aan de
voorzijde van het huis
Renoveren van 13 woningen

Wat kost het?

Voor Bravoflex Moerdijk betaal je € 3,50 per
persoon per rit. Altijd. Lekker duidelijk.
Voor elke rit binnen de gemeente Moerdijk.
Je betaalt direct via de app of bij de chauffeur
met je pinpas.

Rit plannen

Waar zijn de haltes?

Een rit bestellen kan via de gratis OV flex app of
via telefoonnummer 088 - 0761 977.

Datum verzonden
8 maart 2019

Verleende evenementenvergunning
•	Het houden van een bazaar en rommelmarkt in het Trefpunt aan de Wilhelminastraat 66 in
Fijnaart op 27 april 2019 van 10:00 uur tot 20:00 uur.
•	Het houden van Koningsdagfestiviteiten op het trapveld naast de Waai aan de Kloosterlaan
12 in Langeweg (bij goed weer) of in de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg (bij slecht
weer) op 27 april 2019 van 13:00 uur tot 17:00 uur.
•	Het houden van 'Proef de Lente' (braderie) aan de Koekoeksedijk 38 in Zevenbergen
op 5 mei 2019 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
•	Het houden van een boekenmarkt op de even zijde van de Voorstraat in Willemstad
op 9 juni 2019 van 10:00 uur tot 17:00 uur.
•	Het houden van een streekproductenmarkt op 15 juni 2019 en waterspelen voor kinderen
op 16 juni 2019 in het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum aan de Stoofdijk 1a in Klundert.
•	Het houden van de Oranjeloop (diverse afstanden) in Fijnaart op 27 april 2019 van 08:30 uur
tot 17:00 uur.
•	Het houden van een goederenmarkt op de parkeerplaats voor Kasteelweg 4 in Zevenbergen
op 11 mei 2019 van 07:00 uur tot 18:00 uur.
•	Het houden van 2 tennistoernooien (8 tot en met 14 juli en 12 tot en met 18 augustus 2019)
aan de Vaandelweg 2 in Zevenbergen waarbij ontheffing is verleend voor het gebruik van de
baanverlichting en de sluitingstijden van het clubgebouw.
•	Het vieren van Koningsdag in het centrum van Klundert op 27 april 2019 van 07:00 uur tot
18:00 uur.
•	Het houden van een jubileumfeest bij Hockeyclub Zevenbergen aan de Westrand 5 in
Zevenbergen op 6 april 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur.
•	Het houden van een rommelmarkt in en rondom de Blokhut op het Prins Bernhardplein 2
in Willemstad op 20 en 22 april 2019 van 10:00 uur tot 15:30 uur.
•	Het houden van de 71ste Wielerronde van Standdaarbuiten op 5 mei 2019 van 09:30 uur tot
18:30 uur.
•	Het houden van een Paasmarkt bij Sovak aan de Niervaartweg 1a in Klundert
op 13 april 2019 van 09:30 uur tot 12:30 uur.

In en om de gemeente Moerdijk rijdt Bravoflex
op momenten dat de reguliere bussen niet of
nauwelijks rijden. Dit is van maandag
t/m vrijdag van 19.00 uur - 0.00 uur
en in de weekenden en op feestdagen
van 09.00 - 0.00 uur.

Je reist gemakkelijk van halte naar halte, zonder
overstap. Het is een nieuwe vorm van openbaar
vervoer, zonder vaste route of dienstregeling.
Enorm flexibel dus! Je reserveert via de handige
app of per telefoon en bepaalt zelf hoe laat
en bij welke halte je wordt opgehaald.
Ook overstappen op een andere buslijn of bij
een OV-knooppunt is eenvoudig met Bravoflex.

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
•	Oostelijke Randweg 6 Moerdijk
Het wijzigen van de op- en overslaglocatie
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften
		
op grond van het aspect
•	Middenweg 3 in Moerdijk
Maatwerkvoorschriften
		
geluids-grenswaarden

Tijden

Bravoflex rijdt tussen bushaltes, treinstations
en OV-knooppunten in en om de gemeente
Moerdijk. Jij kiest welke. Vanaf de
OV-knooppunten reis je eenvoudig verder
met de trein of bus.

Bus 310 & 436
Rotterdam

A29

Meer informatie

310 & 436
www.bravoflex.info/moerdijk. Bus
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