Bouwplannen? Liever boren dan heien
Als funderingstype voor nieuwbouw of aan- en
bijgebouwen worden er vaak heipalen toegepast.
Dit kan onder andere geluidsoverlast en trillingen
veroorzaken. Zo leverden heiwerkzaamheden in
de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten kortgeleden
overlast en klachten op. Reden om eens goed
te kijken naar wat we kunnen doen om overlast
door heiwerkzaamheden zoveel mogelijk te

beperken. Bij de verkoop van onze bouwgrond
in bebouwd gebied gaan we aandringen op het
gebruik van mortelschroefpalen in plaats van
het toepassen van heipalen. Daarnaast adviseren
we om in bebouwd gebied ‘trillingsarm’ te
heien of mortelschroefpalen toe te passen.
Medewerkers van het Vergunningenloket
kunnen hierover extra voorlichting geven.

Wij helpen u op weg
De medewerkers van ons Vergunningenloket
helpen aanstaande ‘bouwers’ op weg met
hun bouwplannen. Heeft u bouwplannen
en heeft u vragen over dit onderwerp?
Dan kunt u altijd een afspraak maken met
het Vergunningenloket via:
www.moerdijk.nl/Afspraak 

26 juni 2019

29 juni: Open Huizenroute
dorp Moerdijk
Zaterdag 29 juni viert dorp Moerdijk tijdens een
feestelijke Dorpsdag de officiële opening van
het nieuwe dorpshart. Bijzonder onderdeel deze
dag is de speciale Open Huizenroute. Tussen
10.30 uur en 14.00 uur is er de gelegenheid om
tien huizen te bezichtigen die in het kader van
de Moerdijkregeling worden aangeboden.
De Moerdijkregeling biedt huidige en
toekomstige bewoners van dorp Moerdijk
de mogelijkheid hun huis voor 95% van de
taxatiewaarde te verkopen aan de gemeente.
Tien van deze woningen zijn tijdens de Open
Huizenroute te bezichtigen. Tussen 10.30 uur
en 14.00 uur leidt makelaar Richard van der
Giessen rond en vertelt alles over de panden.

Welke woning is op welk tijdstip te bezichtigen?
10:30 - (tot 11:15) Den Bels 7
10:30 - (tot 11:15) Steenweg 107
11:15 - (tot 12:00) Steenweg 60
11:15 - (tot 12:00) Steenweg 24
12:00 - (tot 12:45) Schokkerstraat 17
12:00 - (tot 12:45) Schokkerstraat 41
12:45 - (tot 13:15) Kloosterstraat 8
12:45 - (tot 13:15) Koning Haakonstraat 4
13:15 - (tot 14:00) Grintweg 38
13:15 - (tot 14:00) Visserstraat 10
Melden op het aangegeven tijdstip bij de
woning van uw keuze. Meer info:
www.dorpmoerdijk.nl/openingdorpshart
Facebook: ‘Kom wonen in dorp Moerdijk’ 

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.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• IJshof 1 in Zevenbergen	Veranderen van 2 deuropeningen en herzien
brandcompartimentering
• Zomervlinder 19 in Standdaarbuiten
Aanleggen van een uitrit
• Arkelhof 93 in Zevenbergen	Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning
• Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen	Vervangen van alle dak- en gevelpanelen van het
revisiegebouw
• Noordlangeweg 3 in Willemstad
Vernieuwen van de kapconstructie
• Kreekkant 2 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
• Voorstraat 19C in Fijnaart
Realiseren van een bovenwoning
• Margrietstraat 24 in Moerdijk	Verbouwen van de woning
 Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Havenkant 8 in Moerdijk
Revisie
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Schansdijk 3 in Zevenbergen
• Kerkstraat 23 in Zevenbergen
• Langenoordstraat 42 in Zevenbergen
• Parelstraat 2-12a en
Wilhelminastraat 49-61a in Fijnaart
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Transitoweg 9 Moerdijk
• Hoofdstraat 10 in Zevenbergschen Hoek

Steenweg 24

Omschrijving project
Uitbreiden van het hotel met een restaurant
Renoveren van theater De Schuur
Vervangen van 2 dakkapellen in 1 dakkapel
Renoveren van appartementen

Omschrijving project
Het uitbreiden van de magazijnen en silo’s
Het legaliseren van 2 appartementen 		

Koning Haakonstraat 4

Grintweg 38

26 juni: Dorpstafel Moerdijk;
1 juli: Dorpstafel Helwijk
Woensdag 26 juni is er weer een bijeenkomst
van de Dorpstafel van Moerdijk. Om 19.00 uur
in de Ankerkuil. Maandag 1 juli vergadert de
Dorpstafel van Helwijk. Om 19.30 uur in de

Blokhut. Inwoners van dorp Moerdijk en
Helwijk zijn welkom om aan te schuiven en
mee te praten over de actuele ontwikkelingen.

CENTRUM ZEVENBERGEN

Het centrum ligt open –
maar gaat ook weer dicht
Er wordt met man en macht gewerkt in het centrum van Zevenbergen.
Dat maakt winkels en woningen tijdelijk lastiger bereikbaar en dat is heel
vervelend. Maar aan deze fase komt een eind.
Gestaag rijgt de grote kraan damwanden
aaneen langs de Zuidhaven. Ondertussen
happen graafmachines onophoudelijk zand
uit de toekomstige havenbak. Tegelijkertijd
zijn de stoep en rijbaan op diverse plekken
opengebroken en wordt er druk gewerkt aan
de riolering, kabels en leidingen.
Alles tegelijk
“Waarom moet alles tegelijk?”, vragen veel
Zevenbergenaren zich af. “Kan het niet meter
voor meter?” Een logische gedachte, maar dat
kan niet. Veel werkzaamheden hangen samen
en als we alles in kleine stapjes na elkaar doen,
zou het project eindeloos veel langer duren.

Nieuwe stenen
Op dit moment springt vooral het werk aan
kabels, leidingen en riolering in het oog:
daarvoor moeten de stoepen en de straten
open. Als dit werk over enkele maanden is
afgerond, wordt er vooral nog gewerkt in de
havenbak binnen de bouwhekken. Dat geeft
minder overlast.
Op locaties waar de kabels, leidingen en
riolering zijn aangepast, krijgen de stoep en
rijbaan meteen hun definitieve bestrating.
Om de klus zo snel mogelijk te klaren, werken
we tijdens de bouwvak door. Zo houden we
de hinder zo beperkt mogelijk. 

 Wegafsluitingen
• Vanwege de feestelijke opening van het Dorpshart Moerdijk is op 29 juni 2019 van 08:00
tot 21:00 uur de Steenweg in Moerdijk vanaf hoek Kloosterstraat tot hoek Wethouder
Mattheestraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Evenementenvergunning
• Het houden van de feestelijke opening van Dorpshart Moerdijk op 29 juni 2019 van 10:00 tot
21:00 uur op de Steenweg in Moerdijk (verzonden 12 juni 2019)
• Het houden van de Markdal Fair bij Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten
op 7 juli 2019 van 10:00 tot 16:00 uur (verzonden 13 juni 2019)
• Het houden van een open tennistoernooi bij T.V. ’76 aan de Koningin Wilhelminalaan 1c
in Willemstad van 20 tot en met 28 juli 2019 met op 27 juli een feestavond tot 01:00 uur
(verzonden 13 juni)
 Vaststelling verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in
de vergadering van 6 juni 2019 de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente
Moerdijk 2019 heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt
terug tot en met 1 januari 2019 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage.

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

Is uw afvalcontainer niet geleegd? Bel 14 0168!

