GGD vaccineert ruim 2000 jongeren tegen
de meningokokkenziekte
Dit voorjaar worden in heel Nederland 860.000 jongeren tussen 14 en 18 jaar
ingeënt tegen de meningokokkenziekte. In onze gemeente zijn twee prikdagen:
maandag 8 april en maandag 17 juni. Beide dagen is het gemeentehuis in Zevenbergen (Pastoor van Kessellaan 15) de locatie.
Uitnodiging

Via het RIVM hebben jongeren die zijn geboren
in 2001, 2002 of tussen 1 januari en 30 april
2004, een uitnodiging voor de prik ontvangen.
Jongeren die zijn geboren in 2003 of 2005
ontvangen eind mei een uitnodiging. Daarnaast

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.
 Vaststelling verordeningen
• Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen
• Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
RECTIFICATIE
 Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
In de Moerdijkse Bode van week 12 (20 maart 2019) werd onderstaande aanvraag
bekendgemaakt.
Adres
Omschrijving project
• Wintervlinder 2 (kavel 3) in Standdaarbuiten Bouwen van een nieuwe woning
Dit moet zijn:
Adres
• Wintervlinder 3 (kavel 3) in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Bouwen van een nieuwe woning

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Kerkring 29 in Willemstad
Vervangen van de dakpannen
• 't Magesijn 36b in Klundert
Uitbreiden van de woning
• Molenstraat 17A in Zevenbergen
Plaatsen reclameaanduidingen en een nieuwe
		
condensor
• Stadsedijk 105 in Oudemolen
Realiseren van een opbouw op de bestaande
		
aanbouw
• Wethouder Mattheestraat 7 in Moerdijk
Plaatsen van een dakkapel
• Schansdijk 2b in Zevenbergen
Plaatsen van een nieuwe beschoeiïng
• Kreitenborg 48 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
		
van de woning
• Doelstraat 2, 4-8, Markt 16, 17 en 18,
Slopen van diverse panden
Molenstraat 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13 en 15
in Zevenbergen
• Klaverpolderseweg 4 in Moerdijk
Veranderen van de inrichting (revisie) en
		
beoordeling van soorten (uitgebreide
		
voorbereidingsprocedure)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Plaza 3 in Moerdijk
• Middenweg 10 in Moerdijk
• Steenweg 6 in Moerdijk
		
• Wethouder Trompersstraat 40 in Langeweg
		
• Blaaksedijk 14 in Fijnaart
• Schansdijk 2E in Zevenbergen
• Teunisbloem 11 in Zevenbergen
		
• Benedenkade / Binnenhaven Willemstad
in Willemstad

Omschrijving project
Plaatsen van twee lichtreclames
Plaatsen van stellingen
Legaliseren slaapkamer, gevelwijziging en
wijzigen inrit
Vervangen van de garagedeur voor een kozijn
met glas
Vernieuwen van het dak
Plaatsen van een hekwerk
Plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel
van de woning
Plaatsen toegangshekken en een cameramast

krijgen op 8 april ook ongeveer 200 meisjes de
‘reguliere’ HPV vaccinatie.

Drukte

Op beide dagen worden circa 1.000 jongeren
opgeroepen tussen 15:00 en 20:30 uur. In
verband met de te verwachten drukte rond het
gemeentehuis is het advies om zoveel mogelijk
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te carpoolen of op de fiets te komen. Bezoekt
u het gemeentehuis voor een andere afspraak?
Houd ook dan rekening met extra drukte.

Meer informatie

Kijk op de website www.ggdwestbrabant.nl/
meningokokken of de campagnewebsite van
het RIVM: www.deelditnietmetjevrienden.nl. 

Stads- en dorpstafels
•	Buitengebied: 8 april om 19.30 uur
in de Borgh, Zevenbergen
•	Noordhoek: 11 april om 19.00 uur
in d’ Ouwe School
•	Standdaarbuiten: 16 april om 19.30 uur
in De Standaert

•	Zevenbergen: 16 april om 19.30 uur
in De Kristal
•	Langeweg: 16 april om 19.30 uur
in Ons Stedeke
Alle inwoners zijn van harte welkom. 

Expositie de Natuurvrienden
Van 2 tot 23 april is in het gemeentehuis de
expositie ‘De natuurvrienden’ te bezichtigen.
De expositie bestaat uit foto’s genomen in
de natuur van de gemeente Moerdijk. Zo zijn
prachtige bloemen, vogels, vossen en andere
dieren vastgelegd door deze fotografie-club
bestaande uit zes personen.

Zij hebben het standpunt om met respect voor
wat leeft in de natuur de foto’s te maken.
U kunt de expositie tijdens openingstijden
in de hal van het gemeentehuis aan de Pastoor
van Kessellaan 15 in Zevenbergen gratis
bezichtigen. 

Milieustraat gesloten
Dinsdag 9 en woensdag 10 april is de milieustraat gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. 

Verkiezing Europees Parlement
op donderdag 23 mei 2019
Stemmen bij volmacht:

Moerdijkse kiezers kunnen voor de verkiezing
Europees Parlement 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. De gemachtigde moet iemand
zijn die in Nederland woont en die zelf ook
een stempas heeft ontvangen. Dit kan tot en
met 20 mei 2019.

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 20 mei
2019.
U kunt ook het verzoek doen in persoon tot en
met 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Met de
kiezerspas kunt u stemmen in ieder
stembureau in Nederland.
Meer informatie over de verkiezing kunt u lezen
op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl
en www.moerdijk.nl. Bij vragen kunt u ook
bellen naar telefoonnummer 14 0168. 

 Ontheffing met betrekking tot geluid
•	Het houden van festiviteiten tijdens de doorkomst van de Roparun door Willemstad op 10
juni 2019 vanaf 07:00 uur tot 20:00 uur. Deze tijden wijken af van die in de bijbehorende
evenementenvergunning, daarom wordt deze ontheffing apart genoemd.

 Meldingen Wet milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Hazeldonk 9 in Langeweg, voor het veranderen van de inrichting
• Kievitweg 4C in Klundert, voor het starten van de inrichting		

 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften
		
op grond van het aspect
• Appelweg 9 in Moerdijk
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Buitendijk West 7, Klundert	Het veranderen en uitbreiden van een
vleesvarkens- en melkrundveehouderij en
handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden.

Verleende evenementenvergunningen
•	Het houden van circusvoorstellingen op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart
van 1 tot en met 5 mei 2019.
•	Het houden van Den Hoek Leeft op de Hoofdstraat en Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek
op 29 juni 2019 van 15:00 uur tot 01:00 uur en op 30 juni 2019 van 11:00 uur tot 18:00 uur.
•	Het vieren van Koningsnacht op 26 april 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur en Koningsdag op
27 april 2019 van 10:00 uur tot 22:00 uur op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek.

 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres		
Omschrijving project
• Middenweg 22 in Moerdijk		Revisievergunning voor een zuurstof- en
			
stikstof meet- en regelstation met een
			
noodinstallatie voor stikstof. Hiervoor is
			
binnen de inrichting een propaantank en een
			
stikstoftank aanwezig.
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres		
Omschrijving project
• Plaza 2 in Moerdijk		Het wijzigen van een eerder verleende
omgevingsvergunning
• Voorstraat 50 in Willemstad		
Renoveren van het dak

 Verleende standplaatsvergunning
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdrank op het
plantsoentje tussen de Kerstraat en de van Steelandstraat in Zevenbergen, wekelijks van maandag tot en met zaterdag van 11:00 uur tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 23:00 uur.
Deze vergunning is op 31 juli 2018 verzonden maar door een fout niet gepubliceerd.

Contact

 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

