Westkreekweg Fijnaart afgesloten
van 8 juli t/m 2 augustus
De gemeente Moerdijk start binnenkort met de voorbereiding voor de aanleg van Waterwijk Fijnaart. Daarvoor wordt de
Westkreekweg afgesloten vanaf maandag 8 juli tot en met vrijdag 2 augustus. Het fietspad blijft wel open en de sportkooi en
het hondenlosloopterrein blijven bereikbaar.
Maximaal 120 woningen zullen verrijzen aan de
westkant van Fijnaart, in de nieuwe Waterwijk.
Daarvoor wordt het gebied binnenkort
klaargemaakt.
Inritten en extra grond
In de komende weken is er door de
zomervakantie minder verkeer. Van die periode
maken we gebruik om twee inritten aan te

leggen naar de nieuwe wijk. Verder worden
delen van het terrein waar straks de wegen
komen opgehoogd met zand. Voorbelasten
heet dit in vaktaal. Het zand blijft enkele
maanden liggen.
Het zorgt ervoor dat de grond zich zet. Zo
voorkomen we dat er straks problemen
ontstaan met de straten en het leidingwerk
eronder.

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.

Afsluiting en omleiding
Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk dat
de Westkreekweg wordt afgesloten voor alle
verkeer. Dit gaat naar verwachting vier weken
duren: van maandag 8 juli tot en met vrijdag 2
augustus.
•	Fijnaart blijft per auto bereikbaar via de
Parallelweg, er worden omleidingsborden
geplaatst.
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•

 et fietspad langs de Westkreekweg blijft in
H
gebruik.
•	De sportkooi en het hondenlosloopterrein
aan de Westkreekweg blijven toegankelijk
via het fietspad.
• Het fietspad tussen de Westkreekweg en
de Tennislaan wordt een beperkte periode
afgesloten. Wanneer dit gebeurt is nog niet
duidelijk. 

6 juli: genieten van
de Moerdijkse tuinen

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Hazeldonk 9 in Langeweg
Bouwen van een tweetal opslagvakken
• Abraham Andrieslaan 13 in Willemstad
Plaatsen van een dakkapel
• Oostdijk 6 in Willemstad
Aanleggen van een inrit
• Driehoefijzersstraat 80
in Zevenbergschen Hoek
Plaatsen van huisvesting voor seizoenarbeiders
• Langenoordstraat 102 in Zevenbergen	Bouwen carport, schuur met overkapping en
erfafscheiding
• Huizersdijk 23B in Zevenbergen	Veranderen van de erfafscheiding met
zonnepanelen en glazen ruiten
• Kreekweg 1 in Heijningen
Plaatsen van huisvestingsvoorzieningen
• Noordhoeksedijk ongenummerd
Bouwen van een nieuwe woning
in Noordhoek
• Maansteen 6 in Zevenbergen
Plaatsen van een erfafscheiding
• Stationsstraat 45 in Zevenbergen
Plaatsen van een berging
• Zevenbergseweg 19 in Klundert
Vervangen en isoleren van de kozijnen
• Stadsedijk 151 in Heijningen
Bouwen van een tuinhuis
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
• Schansdijk 5 in Zevenbergen
Bouwen van een machineberging
• Molenstraat 17A in Zevenbergen	Plaatsen reclameaanduidingen en een nieuwe
condensor
• Willem-Alexanderlaan 23 in Zevenbergen	Bouwen van een carport aan de zijgevel van de
woning
• Transitoweg 9 in Moerdijk
Uitbreiden van de magazijnen en 12 silo's
• Marijkestraat 21 in Moerdijk
Veranderen van de inrit
• Grintweg 3 in Willemstad	Legaliseren van de dakopbouw en aanbouw
woonwagen
• Schansdijk 2b in Zevenbergen	Plaatsen van een nieuwe beschoeiing (van
rechtswege)
• Kreekdijk 1 in Standdaarbuiten
Wijzigen van de bestaande bouwvergunning
• Groeneweg 10 in Noordhoek
Wijzigen van de functie van de woning
• Lammergors 20 in Zevenbergen	Wijzigen van de voorgevel en dichtzetten van de
carport
• Hoofdstraat 4 in Zevenbergschen Hoek	Uitbreiden (intern) van een apotheekhoudende
huisartsenpraktijk
• De Wieken 15 t/m 21
Renoveren van 4 woningen
in Zevenbergschen Hoek
• De Wieken 120 t/m 126 (even) en
Renoveren van 8 woningen
Driehoefijzersstraat 12 t/m 18 (even)
in Zevenbergschen Hoek
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
•	Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op
de locatie Schansdijk 12 in Zevenbergen, in de periode van week 27 t/m 39 2019, voor naar
verwachting hoogstens 5 dagen.
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Bloemendaalse Zeedijk 10R in Zevenbergschen Hoek, voor het starten van de inrichting
• Noordlangeweg 4 in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting.
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
• Rijksweg A 17 in Klundert	Plaatsen van een overkapping bij een
snellaadvoorziening
Evenementenvergunning
•	Het houden van de Vestingloop in en rondom Willemstad op 22 september 2019 van 10:00
tot 17:00 uur (verzonden 26 juni 2019)
 Standplaatsvergunning
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van haring en frisdrank op de
Benedenkade in Willemstad in de maanden juli en augustus 2019, wekelijks op zondag van
08:00 tot 17:00 uur (verzonden 26 juni 2019)

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

Groot of klein, modern of landelijk, strak
beplant of weelderig begroeid: de fraaie tuinen
die meedoen aan de Open Tuindag op zaterdag
6 juli hebben allemaal hun eigen charme.
Van Zevenbergen tot Willemstad en van

Langeweg tot Oudemolen, Klundert en
Standdaarbuiten: kom inspiratie opdoen
en genieten van het groen.
U vindt de deelnemende tuinen op
www.moerdijk.nl/opentuindag. 

Interim gemeentesecretaris
Gemeentesecretaris Monique van Bavel gaat
per 1 augustus aan de slag als Concernmanager
bedrijfsvoering bij gemeente Bergen op
Zoom. Ze neemt in juli afscheid van de
gemeente Moerdijk. Theo van Waes gaat de
komende periode aan de slag als interim

gemeentesecretaris. Theo is een ervaren
(interim) gemeentesecretaris. Zijn laatste
standplaats was de gemeente Lingewaal. De
komende periode gaat de gemeente Moerdijk
op zoek naar iemand die de functie van
gemeentesecretaris permanent invult. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Klachten en schade melden
De gemeente en de aannemerscombinatie nemen veel maatregelen om de
hinder in het centrumgebied te beperken, maar waar gewerkt wordt, kan
overlast ontstaan. Wie een klacht of schade heeft, kan bij ons terecht.
Is er sprake van een gevaarlijke situatie, denk
dan eerst aan uw eigen veiligheid. Bel 112 als
er hulpdiensten nodig zijn.
Melding
Heeft u klachten over de werkzaamheden?
Meld het tijdens kantooruren aan Ruben
Herregodts, omgevingsmanager van de
aannemerscombinatie, via (06) 10 21
40 26. Buiten kantooruren kunt u voor
spoedmeldingen de gemeente bellen op 14
0168 of (0168) 373 600. Deze nummers zijn
24 uur per dag bereikbaar voor meldingen die
niet tot de volgende dag kunnen wachten.

Schade
Schade kan materieel zijn - denk aan
een deuk in uw auto - of immaterieel:
bijvoorbeeld als u struikelt en uw been
breekt. Hoe u schade meldt, leest u op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/
algemeen/schade.
Loopt u als ondernemer inkomsten mis door
besluiten of handelingen van de gemeente?
Dan kunt u onder voorwaarden een beroep
doen op de regeling voor nadeelcompensatie.
De regels daarvoor zijn vastgesteld door de
gemeenteraad.
Nadere informatie hierover staat op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/
algemeen/schade. 

Is uw afvalcontainer niet geleegd? Bel 14 0168!

