23 mei: verkiezingen Europees Parlement;
goed om te weten!
Stemmen bij volmacht
• Bij de balie van de gemeentewinkel of
op www.moerdijk.nl vindt u formulieren
waarmee u een verzoekschrift kunt indienen
om bij volmacht te mogen stemmen;
• Uw verzoekschrift moet uiterlijk op
maandag 20 mei 2019 worden ingediend
bij de burgemeester van de gemeente
waar u op dinsdag 9 april 2019 als kiezer
stond geregistreerd. Het verzoekschrift kan
niet worden ingediend wanneer u al een
kiezerspas heeft ontvangen, of wanneer u al
toestemming heeft om per brief te stemmen.
• Degene die zich bereid heeft verklaard als
gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 9
april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
Machtiging door overdracht van stempas of
kiezerspas
• U kunt ook iemand uit uw gemeente

machtigen om voor u te stemmen
•U
 tekent de achterkant van de stempas
of kiezerspas en laat de kaart door de
gemachtigde medeondertekenen.
•U
 geeft de in een volmachtbewijs omgezette
stempas of kiezerspas aan de gemachtigde.
•O
 ok moet u een kopie van een geldig
identiteitsbewijs aan de gemachtigde
meegeven.
•D
 e volmacht kan worden gegeven tot en met
de dag van de stemming.
•E
 en volmacht verleend door overdracht
van de stempas of kiezerspas kan, tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde, door de volmachtgever worden
ingetrokken.
•E
 en kiezer mag niet meer dan twee
volmachten aannemen. De volmachtstem
moet tegelijk met de eigen stem worden
uitgebracht.

een stembureau in een andere gemeente te
kunnen stemmen
• Dat verzoekschrift moet samen met de
stempas uiterlijk op maandag 20 mei 2019
worden ingediend
• Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer
het de verzoeker is toegestaan om bij
volmacht of per brief aan de stemming te
mogen deelnemen
• Bij inwilliging van het verzoek wordt een
kiezerspas verstrekt.
• Mondeling aanvragen kan ook. U dient dan
uiterlijk op woensdag 22 mei 2019 vóór 12.00
uur uw stempas te overleggen bij de balie van
het team publiekszaken

15 mei 2019
•H
 et verzoek wordt niet ingewilligd wanneer
het al is toegestaan om bij volmacht of per
brief te stemmen.
•B
 ij inwilliging van het verzoek wordt een
kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte
kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast
uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren
mag u niet stemmen. 

Stemmen met een kiezerspas
•B
 ij de balie van de gemeentewinkel of via de
website van de gemeente zijn formulieren
verkrijgbaar voor verzoekschriften om in

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
Bij de volgende parkeervakken:
• nabij de woning Perwijs 20
• nabij de woning Zwingelspaan 5
Wordt bij elk één bord geplaatst om een parkeervak aan te duiden als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats
 Vastgestelde regelgeving
Verlenen van mandaat aan de domeinregisseurs, teamleiders, projectleiders en de coördinator
veiligheid, met betrekking tot het beslissen tot het aangaan van een verwerkersovereenkomst
op grond van artikel 28 Algemene Verordening Gegevensbescherming
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
Oostelijke Randweg 6, Moerdijk
Het wijzigen van de op- en overslaglocatie
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Sportstraat 33 in Standdaarbuiten
vervangen van de dakkapellen aan de voor- en
		
achterzijde (verbreden)
• Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
plaatsen van een trafostation
• Kerkstraat 23 in Zevenbergen
renoveren van theater De Schuur
• Willem-Alexanderlaan 23 in Zevenbergen bouwen van een carport aan de zijgevel van de
		
woning
• Markweg Zuid 32 in Heijningen
bouwen van een bedrijfsruimte
• Kerkring 19 in Willemstad
plaatsen van een monument op de begraafplaats
• Oude Kerkstraat 59 in Standdaarbuiten
bouwen van een woning met garage
• Landpoortstraat 2 in Willemstad
vervangen van 2 zonneschermen door 2 		
		
markiezen
• Witte Weideweg 2 in Noordhoek
uitbreiden van de woning
• Lammergors 20 in Zevenbergen
wijzigen van de voorgevel en dichtzetten van de
		
carport
• Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek
plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen
		
en verplaatsen van de inrit
• De Knip 24 in Zevenbergen
plaatsen van een overkapping aan de zijkant van
		
de woning
 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Plaza 5b in Moerdijk, voor het oprichten van de inrichting
• Oostelijke Randweg 14 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
• Fuutweg 3 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting
• Langeweg 45 in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting
• Bloemendaalse Zeedijk 10E, voor het veranderen van de inrichting
• Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
• Zuidlangeweg 15 in Oudemolen, voor het veranderen van de inrichting
• Voogdeweg 1 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting

Werkzaamheden op begraafplaats
Klundert
Van 20 mei tot en met 14 juni worden
de gedenkstenen op de muurtjes van de
begraafplaats in Klundert verwijderd. Het
gaat hier om gedenkstenen die hebben
gestaan op graven die in het verleden zijn
geruimd. Vanwege de beperkte ruimte op de
begraafplaats is besloten om deze muurtjes te

verwijderen zodat hier nieuwe graven kunnen
worden gemaakt. Daarnaast worden er enkele
grafkelders en gedenkstenen verwijderd. Het
gedeelte waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd is straks afgezet met een hek. De
begraafplaats is verder gewoon toegankelijk.
Lees meer op www.moerdijk.nl. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

De Havenmeester,
uw contactpersoon
Namens de aannemer loopt Havenmeester Leo Soeteman dagelijks rondjes
langs het bouwterrein. Hij is aanspreekbaar voor bewoners, winkeliers en
bezoekers van Zevenbergen.
Op werkdagen loopt Leo Soeteman in
en rondom het werkterrein. Hij is als
Havenmeester goed herkenbaar aan een
opvallende blauwe jas en oranje helm. De
Havenmeester heeft voortdurend oog voor
de veiligheid op en rond de bouwplaats. Hij
let op of het verkeer goed verloopt, of er geen
obstakels op de weg of het trottoir komen,
denk aan een omgevallen bouwhek. Een
andere belangrijke taak is het beantwoorden

van vragen. Soeteman: “Iedereen die een
vraag of zorg heeft, of gewoon benieuwd is
naar wat er gebeurt, kan bij mij terecht.” Lees
het complete interview met leo Soeteman op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl
Havenmeester Leo Soeteman is iedere
werkdag (maandag t/m vrijdag), tussen 07.00
en 16.00 uur op locatie aanwezig. Daarnaast
is hij op dezelfde dagen en tijden telefonisch
bereikbaar via 06-27863113. 

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
• Voorstraat 62 in Willemstad	veranderen van de voor- en zijgevel van het
hoofdgebouw
Evenementenvergunning
• 90-jarig jubileum van v.v. de Fendert van 29 mei tot en met 2 juni 2019 aan de Parallelweg 1-3
in Fijnaart

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

Een blik op de toekomst: zo ziet de nieuwbouw aan de Markt in Zevenbergen eruit. Er is straks een
supermarkt te vinden, winkels, horeca en 21 appartementen, die binnenkort in de verkoop gaan. Medio
2021 wordt het gebouw opgeleverd, is de planning.

