Feestelijke start werk haven: u komt toch ook?
De hekken staan er, de graafmachines rijden al rond: het werk aan de Zevenbergse haven gaat straks echt beginnen.
Daarom is er op woensdag 24 april om 16 uur een feestelijk startmoment op de Zuidhaven ter hoogte van de Markt.
Daar wordt het bouwbord onthuld en de eerste officiële schep grond uit de haven genomen. U bent van harte welkom!
Vorige week startte de aannemer met het
inrichten van de bouwplaats. Er staan hekken
rond het middendeel van het haventerrein en
er wordt begonnen met bouwrijp maken. In de
komende weken wordt voornamelijk aan de
riolering gewerkt.
Globale planning komende maanden
•	April: bouwplaats inrichten en bouwrijp
maken; vervangen riolering aan de
Zuidhaven tussen huisnummers 65 en 77.
•	April en mei: voortzetting rioolwerk

Noordhaven-midden vanaf café Proost
richting Haveneind en start rioolwerk vanaf
kruising Noordhaven/Stoofstraat richting
Noordhaven 38.
•	Eind mei: ontgraven eerste meter ter
voorbereiding op de komst van de
damwanden.
•	Begin juni: start plaatsen damwanden
Noordhaven.
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele
planning? Installeer de BouwApp op uw
smartphone of tablet.

Parkeren
Met de werkzaamheden aan de haven
verandert ook het parkeren in Zevenbergencentrum. In de blauwe zone mag van maandag
- zaterdag tussen 9 en 18 uur maximaal 1 uur
worden geparkeerd. Langer parkeren kan
op loopafstand van winkels en horeca onder
meer op de 200 plekken van de Kasteeltuin.
Bewoners komen in aanmerking voor een

17 april 2019
ontheffing en voor werkzaamheden of
verhuizing kunt u een tijdelijke ontheffing
aanvragen.
Kijk voor meer informatie op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl. 

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.
 Verkeersbesluiten
Genomen verkeersbesluit
• De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van eenrichtingsverkeer
op wegen of wegvakken in het projectgebied 'Centrumontwikkeling Zevenbergen' gedurende
de uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel het
verwijderen van verkeersbord C02 en C03 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
• De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van parkeerverboden
op wegen of wegvakken in het projectgebied 'Centrumontwikkeling Zevenbergen' gedurende
de uitvoeringsperiode door respectievelijk het plaatsen dan wel het verwijderen van
verkeersbord E01 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
• De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren en/of tijdelijk opheffen van verplichte rijrichtingen op
wegen of wegvakken in het projectgebied ‘Centrumontwikkelingen Zevenbergen' gedurende
de uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel verwijderen
van verkeersbord D2, D3, D4, D5, D6, D7 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
• De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren dan wel opheffen van een lagere maximum gereden
snelheid (dan 30km/h) op wegen of wegvakken in het projectgebied ‘Centrumontwikkelingen
Zevenbergen’ gedurende de uitvoeringsperiode van het project door het plaatsen dan wel
verwijderen van verkeersbord A1 met de snelheid '15 km/h';
• De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren dan wel opheffen van een fietsverbod op wegen
of wegvakken in het projectgebied 'Centrumontwikkeling Zevenbergen' gedurende de
uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel verwijderen van
verkeersbord C14 uit bijlage 1 van het RVV 1990;
• Dat de uitvoerder binnen het projectgebied 'centrumontwikkelingen Zevenbergen' gedurende
de projectperiode bevoegd is deze verkeersmaatregelen te nemen indien hij dit noodzakelijk
acht voor de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden i.c.m. het waarborgen van de veiligheid
van overige belanghebbenden, mits de maatregelen vooraf door de gemeente akkoord zijn
bevonden.
Genomen verkeersbesluit
Het uitbreiden van het parkeerverbod in de Vlasselt in Zevenbergen door het plaatsen van de
verkeersborden E1 aan beide zijden van de straat.

Lancering zorgpad dementie
Op donderdagmiddag 25 april (van 15.00 tot
17.00 uur in het gemeentehuis) organiseert
‘Samenwerking in Dementiezorg Moerdijk’
een kennis- en netwerkbijeenkomst voor
professionals die betrokken zijn bij de zorg en
ondersteuning van mensen met dementie en
hun mantelzorgers. Ook voor mantelzorgers
zelf is deze bijeenkomst interessant.

Tijdens deze bijeenkomst staat de lancering van
het zorgpad dementie Moerdijk en de uitreiking
van het predicaat ‘dementievriendelijke
organisatie’ vanuit Alzheimer Nederland aan de
gemeente in de schijnwerpers. U bent van harte
welkom! Aanmelden via:
www.moerdijk.nl/aanmelden-ZorgpadDementie-Moerdijk. 

Wijzigingen spreekuren
Hulp bij geldvragen
Heeft u moeite om iedere maand de
huur en vaste lasten te betalen? Wilt
u graag bezuinigen of is uw financiële
situatie veranderd? De gemeente
Moerdijk biedt als proef spreekuren
aan waarbij casemanagers meekijken
met uw financiële administratie en
budgettering. Een gesprek is gratis.

Deze spreekuren zijn normaal gesproken
iedere donderdag in de Fendertshof in Fijnaart
van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 11.0 uur
tot 14.00 uur in Multifunctioneel Centrum de
Kristal in Zevenbergen. In april en mei zijn er
alleen een aantal wijzigingen: 18 april vervallen
de spreekuren, 25 april vervalt het spreekuur
in Fijnaart, 2 mei vervalt het spreekuur in
Zevenbergen. 

RECTIFICATIE
 Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
In de Moerdijkse Bode van week 15 (10 april 2019) werd onderstaande aanvraag
bekendgemaakt.

Bijeenkomst gedecoreerden
vrijdag 26 april 2019

Adres
• Langeweg-Zuid 14 in Standdaarbuiten
		
Dit moet zijn:
Adres
• Verzorgingsplaats Keizershof,
rijksweg A17 in Klundert

In de gemeente Moerdijk is het een goed
gebruik dat alle personen uit de gemeente die
een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding
hebben ontvangen, gezamenlijk een toost

Omschrijving project
Plaatsen van een overkapping bij een
snellaadvoorziening
Omschrijving project
Plaatsen van een overkapping bij
een snellaadvoorziening

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Kievitweg 2 in Klundert
Plaatsen van een nieuwe poederinstallatie
• Voorstraat 26 in Klundert
Verbouwen van winkelruimte naar 		
		
logiesruimte
• Hellegatsweg 6 in Willemstad
Kappen van bomen
• Hazeldonkse Zandweg 97a in Zevenbergen
Plaatsen van tijdelijke porta cabins
• Kapellenhof 20 in Noordhoek
Bouwen van een woning met inrit
• Hellegatsweg 2a in Willemstad
Kappen van bomen
• Kreekkant 9 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Molenstraat 26 in Standdaarbuiten
• Schansweg 11 in Klundert
• Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
• Groenstraat 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
en 64 in Willemstad

Omschrijving project
Plaatsen van een aanbouw
Bouwen van een woning
Bouwen van een bedrijfswoning
Renoveren van 8 woningen

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Het Wapen van Willemstad V.O.F., Benedenkade 12 in Willemstad, voor het veranderen van de
inrichting
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Sluisweg 12 in Heijningen
• Hamseweg 7 in Langeweg

Verleende evenementenvergunningen
• Het houden een avondvierdaagse in Fijnaart van 21 tot en met 24 mei 2019, dagelijks van
18.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de avondvierdaagse zijn de wegen op de route tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
• Het houden een avondvierdaagse in Willemstad van 14 tot en met 17 mei 2019, dagelijks
van 18.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de avondvierdaagse zijn de wegen op de route tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
• Het houden van een Bevrijdingsfestival op 5 mei 2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur op de Markt
in Zevenbergen.
• Het houden van de feestelijke ontvangst van de deelnemers aan de Roparun op 10 juni 2019
van 15.00 uur tot 19.30 uur.
• Het houden van een Bierfestival op 26 mei 2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur op de Markt
in Zevenbergen.
• Het houden van een Voorjaarsmarkt op 13 april 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur in de
Fendertshof aan de Kerkring 21 in Fijnaart.
• Het houden van een Kerkringdag op 15 juni 2019 van 14.30 uur tot 21.00 uur rondom de
Hervormde kerk aan de Kerkring 22 in Klundert.
• Het vieren van Koningsnacht- en dag op de Voorstraat, Benedenkade, Bovenkade en Parade in
Willemstad op 26 april 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur en op 27 april 2019 van 12.00 uur tot
20.00 uur.
• Het houden van de doorkomst van de Roparun en het instellen van een wisselplaats op
Industrieterrein Dintelmond op 10 juni 2019.
• Het houden van de 17de Tractorendag op een gedeelte van de parkeerplaats aan de
Lantaarndijk in Willemstad op 15 juni 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Contact
Omschrijving project
Wijzigen van de riolering
Wijzigen naar een woonbestemming

uitbrengen op Zijne Majesteit de Koning. De
gedecoreerden worden vrijdag 26 april om
15.00 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen
ontvangen door burgemeester Klijs. 

 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

