Kent u iemand die een lintje verdient?
De voorbereidingen voor de ‘Lintjesregen’ van april 2020 zijn alweer in volle gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk
voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Doe dit dan vóór 15 juli 2019. Traditiegetrouw worden aan de vooravond
van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de samenleving. Hoewel deze Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt, zijn de voorbereidingen voor 2020 alweer
gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties dan ook uit om inwoners
van de gemeente Moerdijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

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.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam
Geboortedatum 				
en voorletters					
Taraben, A.
08-03-1992
Breinburg, R.R.
23-05-1975
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Kerkstraat 23 in Zevenbergen
Renoveren van theater De Schuur
• Parelstraat 2-12a en
Renoveren van appartementen

Wilhelminastraat 49-61a in Fijnaart

• Schansweg 24E in Klundert

		
• Huigepad 2 in Zevenbergen
		
• Hazeldonkse Zandweg 36a
in Zevenbergen
• Steenweg 49 in Moerdijk
• Hoofdstraat 4 in
Zevenbergschen Hoek
• Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart
		
• Achterweg 1 t/m 18 in Fijnaart

Bouwen van een bedrijfswoning en 		
aanleggen inrit
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
voor begrazingsbeheer
Plaatsen mariakapel in de klokkentoren
Uitbreiden (intern) van een
apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Verbouwen van de begane grond (café) in
logies
Renoveren van appartementen

Wie kunt u voorstellen?
Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een
lintje verdient, of uw vader, of een vrijwilliger bij
uw sportclub? Wie u ook wilt voordragen, om
in aanmerking te komen voor een Koninklijke
Onderscheiding moet de persoon aan een
aantal eisen voldoen. Een belangrijk criterium
is dat de kandidaat zich voor een langere tijd
op een bijzondere wijze en belangeloos heeft
ingezet voor de samenleving.
Procedure
Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke
onderscheiding gaat een zeer uitgebreide
en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij
is een belangrijke rol weggelegd voor de
burgemeester. De burgemeester brengt
advies uit aan de Commissaris van de Koning
over alle ingediende decoratievoorstellen.
Ook de Commissaris van de Koning geeft zijn
oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de
eindbehandeling plaats door een onafhankelijk
college, het Kapittel voor de Civiele Orden.
De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister

8 mei 2019
onder wiens ambtsgebied de bijzondere
maatschappelijke verdiensten vallen. Er
wordt dus zeer zorgvuldig gekeken naar de
voordracht.
Indienen van een voordracht
Meer informatie over Koninklijke
onderscheidingen is te vinden op
www.moerdijk.nl/onderscheidingen en op
www.lintjes.nl. Op deze laatste website is
ook het voordrachtformulier te downloaden.
Voor meer informatie over de voordracht
kunt u telefonisch contact opnemen met
mevrouw J. Folmer, telefoonnummer:
140168. Het voordrachtformulier kunt u
ook bij haar opvragen. Dit formulier dient
uiterlijk 15 juli 2019 (maar liefst eerder)
t.a.v. burgemeester Klijs, postbus 4, 4760 AA
Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat
de voordrachtprocedure tijdig kan worden
opgestart. Voor de goede orde: de Lintjesregen
2020 is op vrijdag 24 april; de laatste werkdag
voor de viering van de Koningsdag. 

 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Graanweg 17 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
• Langeweg 47D in Fijnaart, voor het oprichten van de inrichting
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres

• Middenweg 45 in Moerdijk
• Lillehammer 9 in Klundert
• Oslo 4 in Klundert
		
• Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen
• Sluisweg 12 in Heijningen
		
• Plaza 2 in Moerdijk
		
• Kerkring 3 in Noordhoek
		
		
• Stadsedijk 105 in Oudemolen
		

Omschrijving project

Wijzigen van de gevel
Bouwen van een nieuwe woning
Bouwen van een woning en het aanleggen
van een inrit
Plaatsen van een tijdelijke tent
Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning (riolering)
Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning
Bouwen van een nieuwe woning in afwijking
van het bestemmingsplan en het aanleggen
van een inrit
Realiseren van een opbouw op de 		
bestaande aanbouw

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project

• Vlietweg (ongenummerd) Klundert

Verleende evenementenvergunning

Het bouwen van een bedrijfspand met
buitenterrein

• Graanpop op het evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart op 8 juni 2019
van 19:00 tot 01:00 uur en op 9 juni 2019 van 13:00 tot 23:30 uur
• Re-enactment-evenement bij Fort de Hel aan de Helsedijk 85 in Willemstad op 11 en
12 mei 2019.
• 35ste Wielerronde van de Fendert in Fijnaart op 9 juni 2019 van 07:00 tot 20:00 uur
• Notenkrakersfestival in het centrum van Zevenbergen op 23 juni 2019 van 12:30 tot
19:00 uur
• Jaarlijkse Klundertse Braderie in het centrum van Klundert van 21 tot en met 23 juni
2019
• De 15 km van Smaal Standdaarbuiten op 30 mei 2019 van 11:00 tot 17:00 uur
• Dorpsweek op de parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten van
29 mei tot en met 2 juni 2019
• Feestelijke afsluiting van het korfbalseizoen op 1 juni 2019 van 17:00 tot 01:00 uur
aan de Molenvliet 9a in Klundert
• Fendertse week van 27 tot en met 31 augustus met activiteiten op het
evenemententerrein aan de Kadedijk in Fijnaart en op 31 augustus 2019 een
braderie op de Voorstraat, de Molenstraat en de Kerkring in Fijnaart
• Haringparty voor genodigden op 11 juni 2019 van 12:00 tot 20:00 uur aan de
Plaza 6 in Moerdijk
• Bedrijventoernooi met aansluitend een feest in de kantine op 22 juni 2019 van
10:00 tot 01:00 uur bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad
• Meezingfestival op 22 juni 2019 van 13:00 tot 19:00 uur op de Markt in Zevenbergen
• Diverse activiteiten bij het zwembad aan de Grintweg 5 in Willemstad op 18 mei,
22 juni, 5 en 6 juli en 31 augustus 2019
• Ruigenhilfair op 29 en 30 juni 2019 aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen
• Tentenkamp op 7 en 8 juni 2019 bij v.v. Seolto aan de Westrand 9 in Zevenbergen
• Feest na het bedrijventoernooi op 7 juni 2019 van 17:00 tot 01:00 uur bij v.v. Virtus
aan de Westrand 3 in Zevenbergen
• Mini-maxitoernooi met aansluitend een feest in de kantine op 15 juni 2019 van
11:00 tot 01:00 uur bij v.v. Virtus aan de Westrand 3 in Zevenbergen
• Familiedag met aansluitend een feest in de kantine op 1 juni 2019 van 13:00 tot
01:00 uur bij v.v. Klundert aan de Molenvliet 9 in Klundert (verzonden 1 mei 2019)

Biologische bestrijding
eikenprocessierups van start
Op heel veel eikenbomen in Nederland
kun je hem van april tot en met september
tegenkomen: de eikenprocessierups. De
rups kan vervelende gevolgen hebben
voor mensen die ermee in aanraking
komen. Daarom behandelt de gemeente
Moerdijk een deel van de eikenbomen in
de gemeente preventief. Het gaat om de
bomen die ooit al besmet zijn geweest. De
biologische bestrijding vond recent vooral
’s nachts plaatst om overlast te beperken.
De gemeente controleert regelmatig of de
bestrijding helpt, zo niet, dan zuigen we
ze op.

Jeuk en irritatie
De eikenprocessierups is de rups van een
nachtvlinder. De dieren gaan ’s nachts
groepsgewijs in processie op zoek naar
hun voedsel: eikenbladeren – vandaar
de naam eikenprocessierups. De rupsen
hebben kleine, pijlvormige brandharen die
jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen
en luchtwegen kunnen veroorzaken.
Meer informatie
Meer informatie over de rups,
bestrijding ervan en wat u kunt doen
bij gezondheidsklachten vindt u op de
website van GGD West-Brabant. 

20 mei beperkte openingstijd
gemeentehuis
Op 20 mei 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 worden
beantwoord. Ook is het inplannen van een
afspraak niet mogelijk. Op dinsdag 21 mei
staan wij u weer graag te woord. 

Vaststelling Beleidsregel 		

Beleidsregel vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk
Tijdelijk parkeerverbod 11 mei Kasteelweg Zevenbergen

Vanwege een Gebruikte Goederen-markt is het niet mogelijk te parkeren op de
eerste twee parkeerrijen van de parkeerplaats aan de Kasteelweg 4 in Zevenbergen
op 11 mei 2019 van 07:00 uur tot 18:00 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

