De gemeente is benieuwd naar
uw ervaringen met de Wmo
De gemeente Moerdijk houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van
cliënten met hun Wmo-voorziening(en). Onderzoeksbureau I&O Research voert
dit onderzoek voor ons uit. Er worden mensen benaderd die in 2018 gebruik
hebben gemaakt van ondersteuning via de Wmo. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke
ondersteuning of begeleiding heeft gekregen of als u gebruik maakt van de deeltaxi.
Hoe kunt u deelnemen?
Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening
is de kans groot dat u begin april een brief
en vragenlijst ontvangt. Door deze vragenlijst
uiterlijk 20 april in te vullen en kosteloos terug
te sturen in de bijgeleverde retourenvelop,
neemt u deel aan het onderzoek. Het is ook
mogelijk om de vragenlijst online in te vullen als
u dat prettiger vindt. In de brief is beschreven
hoe dit werkt.

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.
RECTIFICATIE
 Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
In de Moerdijkse Bode van week 12 (20 maart 2019) werd onderstaande aanvraag
bekendgemaakt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is:
Adres
Omschrijving project
Datum ontvangst
•M
 olendijk tegenover 27 in Standdaarbuiten Realiseren van een zonnepark 8 maart 2019
		
Dit moet zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing is:
Adres
•M
 olendijk tegenover 27 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Datum ontvangst
Realiseren van een zonnepark 8 maart 2019

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is:
Adres
Omschrijving project
Datum ontvangst
Vervangen van de dakpannen 26 maart 2019
• Kerkring 29 in Willemstad
		
Dit moet zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is:
Adres
• Kerkring 29 in Willemstad

Omschrijving project
Datum ontvangst
Vervangen van de dakpannen 26 maart 2019

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.
 Verkeersbesluit
Er is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met kenteken TH-827-P, besloten een parkeervak nabij de woning Kazernestraat 6 in
Willemstad, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde
gehandicapten parkeerplaats;
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Markweg (ongenummerd) Standdaarbuiten Het realiseren van een onbemand tankstation,
		
inclusief kwaliteitsverbetering van het landschap
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Lillehammer in Klundert
• Benedenkade 12 in Willemstad
		
• Schansdijk 3 in Zevenbergen
• Oslo 4 in Klundert
		

Omschrijving project
Bouwen van een nieuwe woning
Het verbouwen van de feestzaal/restaurant
tot hotelkamers
Het realiseren van een restaurant
Het bouwen van een woning en het aanleggen
van een inrit

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Schansdijk 5 in Zevenbergen
Bouwen van een machineberging
• Moye Keene 1 in Klundert
Renoveren van het dak
• Kerkhofweg 12 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakserre
• Langeweg-Zuid 14 in Standdaarbuiten
Plaatsen van een overkapping bij een snel
		
laadvoorziening
• Marijkestraat 21 in Moerdijk
Veranderen van de inrit
• Slobbegorsedijk 4 in Heijningen
Legaliseren van een aanbouw
• Wilhelminastraat 62 in Fijnaart
Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
		
van de woning
• Achterdijk 179 in Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een kapschuur
• Hoofdstraat 10 in Zevenbergschen Hoek
Legaliseren van 2 appartementen

Belangrijk dat iedereen meedoet
We vinden het belangrijk dat u meedoet,
want dankzij uw inbreng kunnen we onze
dienstverlening (nog) verder verbeteren!

10 april 2019
Uw antwoorden hebben geen invloed op uw
ondersteuning
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en
heeft op geen enkele wijze invloed op de
Wmo-voorziening die u ontvangt. We willen
alleen weten hoe uw ervaringen zijn met de
ondersteuning. 

Aanmelden ondernemersontbijt 2019
Het jaarlijkse ondernemersontbijt Moerdijk
komt er weer aan! Dit jaar is het op 18 april in
de Borgh in Zevenbergen. Hoofdgast dit jaar is
acteur/communicatietrainer/coach/’voormalig
filiaalmanager’ uit de Albert Heijn-reclame;
Harry Piekema! Hij vertelt hoe u zonder
woorden en met humor een uitstekende basis

legt als u wilt overtuigen. Daarnaast is er volop
gelegenheid om te netwerken en ook nog eens
een meer dan uitstekend ontbijt.
Bent u ondernemer in Moerdijk en wilt u
erbij zijn? Meld u dan gratis aan voor het
Ondernemersontbijt Moerdijk via
www.moerdijk.nl/Ondernemersontbijt. 

Beperkte dienstverlening op 15 april
Op 15 april 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 16 april staan wij u weer graag
te woord. 

Wijzigingen door Goede Vrijdag en
tweede paasdag
In verband met Goede Vrijdag en tweede
paasdag zijn het gemeentehuis en de
milieustraat op vrijdag 19 april en maandag
22 april gesloten.

De ophaaldagen van uw afval kunnen hierdoor
wijzigen. Kijk in de app AfvalWijzer of op
www.moerdijk.nl/Afvalwijzer voor eventuele
wijzigingen. 

WEDSTRIJD: JOUW TEKENING OP EEN BOUWBORD
Binnenkort gaat het echte werk aan de haven beginnen. Tijd voor een paar extra bouwborden
in het centrum.Ben jij maximaal 12 jaar en hou je van tekenen? Maak dan een mooie tekening
van de nieuwe haven. Word jij de winnaar, dan komt jouw tekening keigroot op twee nieuwe
bouwborden te staan!
Zo doe je mee
Download de tekening van het blanco bouwbord op www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/wedstrijd.
Print hem uit en maak jouw tekening in het lege vak. Lever de print uiterlijk 14 april in bij het
Informatiecentrum aan de Zuidhaven 43. Als er niemand aanwezig is, kun je de tekening in de
brievenbus van nummer 43b stoppen. Vergeet niet je naam en telefoonnummer
onderaan de tekening te zetten! Op woensdag 24 april vindt de officiële starthandeling plaats
en mag de winnaar samen met de wethouders het bouwbord onthullen. 

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Hazeldonkse Zandweg 103 in Zevenbergen
• Deventerstraat 6 t/m 12, 15 t/m 19 en 21
t/m 25 in Heijningen
• Zuidelijke Randweg ongenummerd in
Zevenbergen
• Zuidelijke Randweg ongenummerd in
Zevenbergen
• Oostdijk 8 in Willemstad
• Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Wijzigen van de brandcompartimentering
Renoveren van 10 woningen
Aanleggen rioolpersleiding
Wijzigen van de watertransportleiding
Vernieuwen van de schuur
Verbouwen van de 2e en 3e verdieping van
het kantoor naar 3 appartementen (fase 2)

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Industrieweg 1 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting.
• Transitoweg 5 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting.
• Wielewaalweg 4 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting.
 Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning gewijzigd verleend voor:
• Het innemen van een standplaats op het schoolplein van basisschool de Arenberg aan de
Zandberg 70 in Zevenbergen op 8 mei 2019 van 12:00 uur tot 17:00 uur voor de verkoop van
(voorjaars) planten.
Verleende evenementenvergunningen
• Het houden een vrijmarkt voor leerlingen op het schoolplein van basisschool de Toren aan de
Witte Arend 2 in Zevenbergen op 13 april 2019 van 14:00 uur tot 16:00 uur.
• Het houden van een Oranjemarkt in en om het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4A
in Heijningen op 13 april 2019 van 08:00 uur tot 17:30 uur.
• Het vieren van Koningsdag in en om het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4A in
Heijningen op 27 april 2019 van 07:30 uur tot 24:00 uur.
• Het vieren van Koningsdag op de Timberwolfstraat in Standdaarbuiten op 27 april 2019 van
09:30 uur tot 17:00 uur.

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

