Ja, ik wil… trouwen in de openlucht!
Trouwen in een weiland? Of het jawoord geven aan de haven in Willemstad of op
het strandje bij de Appelzak in dorp Moerdijk? Sinds eind vorig jaar kan het in de
gemeente Moerdijk. Jeroen Matthijssen en Jesse Kieboom zijn een van de eerste
stellen die gebruikmaakten van deze mogelijkheid.
Een huwelijksvoltrekking (of registratie) moest
tot eind vorig jaar binnen plaatsvinden. De
minister van Veiligheid & Justitie gaf eerder aan
dat het aan de gemeenteraad is om te bepalen
op welke locaties een huwelijk kan worden
voltrokken en dat een wetswijziging niet nodig
is om een jawoord in de openlucht mogelijk te
maken.

Vraag van inwoners
“We merkten aan de vragen en verzoeken die
we krijgen dat steeds meer mensen op een
bijzondere en voor hen unieke locatie willen
trouwen”, legt wethouder Jack van Dorst uit.
“Vaak is dat een plaats in de openlucht en tot
dan toe moesten we ‘nee’ verkopen. Daarom
hebben we de mogelijkheden uitgebreid.
Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van
onze inwoners.”

Een droom die uitkomt
Jeroen Matthijssen en zijn partner Jesse
Kieboom zijn heel blij met de nieuwe
mogelijkheid. “De tuin was een van de
belangrijke redenen om voor dit huis te kiezen.
Voor ons komt er echt een droom uit nu we in
onze eigen tuin kunnen trouwen.”
Overal?
Niet op elke plek in de buitenlucht kan
getrouwd worden. Er zijn wel restricties: zo
moeten de (buitengewoon) ambtenaar van de
burgerlijke stand en de bode op behoorlijke
wijze hun werk kunnen doen. De locatie moet
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op een kadastrale kaart te vinden zijn, er
moet toestemming zijn van de eigenaar van
de locatie. Een schip of boot moet tijdens
de voltrekking vast aan wal liggen of zijn
aangemeerd. Kijk voor meer informatie op
www.moerdijk.nl/trouwen-in-moerdijk 

Snoeien = groeien
We waarderen ze steeds meer: struiken en bomen. Om ze de kans te geven om
te blijven groeien en er van te kunnen blijven genieten helpen we ze een handje.
Dat doen we door te snoeien, maar eigenlijk vooral door (soms behoorlijk) uit te
dunnen. De beste tijd om dat te doen breekt nu aan. Op onze website kun je zien
wanneer we bosplantsoenen in jouw buurt onderhouden.
“Waarom zo grof?”
Die vraag krijgen we wel eens als mensen
zien dat we struiken en bomen soms tot op
de grond afzagen. Daarmee geven we het
andere groen dat er staat ruimte én licht om
te overleven, groeien en bloeien. En natuurlijk
maken we het er veiliger mee: fiets- en
wandelpaden langs ‘open’ begroeiing geven
een veiliger gevoel dan onzichtbare paden met
dichte begroeiing er langs.

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
• Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart	Vernieuwen en verplaatsen opslag gevaarlijk
afval
• Molenstraat 42 in Standdaarbuiten
Wijzigen brandveiligheid
• Steinstraat 20 in Klundert
Het realiseren van een dakopbouw
• Kreekdijk 1A in Standdaarbuiten	Wijzigen van agrarisch bedrijf naar magazijn met
kantoor
• Stadsedijk 65 in Oudemolen
Plaatsen van een hekwerk
• Blauwe Hoefsweg 26M, 26N, 26O,
Plaatsen van 4 bergingen
26P in Klundert
• Naast Huizersdijk 15 in Zevenbergen
Aanleggen van een maaiboot inlaatplaats
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
• Houtsnipweg 2 in Klundert
Plaatsen van een overkapping
• Plaza 10 in Moerdijk
Plaatsen van een was- en tankstation
• Stationsstraat 45 in Zevenbergen
Plaatsen van een berging
• Zevenbergseweg 19 in Klundert
Vervangen en isoleren van de kozijnen
• Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen	Vervangen van alle dak- en gevelpanelen van het
revisiegebouw
• Margrietstraat 24 in Moerdijk
Verbouwen van de woning
• Achterdijk 61 in Zevenbergen	Plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde
van de woning
• Kwartelweg 2A in Klundert	Realiseren van een tijdelijke kantoorruimte in een
bestaande bedrijfsruimte
• Schansweg 24E in Klundert	Bouwen van een bedrijfswoning en aanleggen
inrit
• Hoofdstraat 10 in Zevenbergschen Hoek Legaliseren van 2 appartementen
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Molenstraat 17a in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
• Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer
•	Markweg Noord 1 in Heijningen, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Adres inrichting	Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
van het aspect
•	Oostelijke Randweg 2 in Moerdijk
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden
Evenementenvergunning
•	Het houden het Wielerweekend Moerdijk op 10 en 11 augustus 2019 op het parcours
Zeestraat - Willem-Alexanderlaan - Arembergstraat - Drielindenstraat - Langenoordstraat in
Zevenbergen.

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

Waar letten we nog meer op: variatie
Bij deze natuurlijke manier van groenbeheer
houden we ook in de gaten dat er zo veel
mogelijk variatie blijft. Denk aan verschillende
soorten, de periode waarin ze bloeien of het
soort bloem, of groenblijvend, besdragend en
natuurlijk de prachtige herfstkleuren.

Houtafval hergebruikt
Als het kan vlechten we takken in elkaar in
zogeheten hout-rillen. Daar maken we dieren
blij mee: het geeft ze extra bescherming.
Dikkere stammen voeren we af voor hergebruik
en houtsnippers brengen we naar de bioenergie centrale, waar dan op milieuvriendelijke
manier energie opgewekt wordt. 

Waarderingsmenu 2019
voor onze mantelzorgers
Mantelzorgers: zij zijn van onschatbare waarde!
Daarom kunnen zij iedere maand deelnemen
aan leuke activiteiten en is er in november
de 'Week van de Mantelzorg'. Als blijk van
waardering ontvangen zij een cadeaubon van
€ 35,00 per mantelzorger, die te besteden
is bij verschillende lokale ondernemers: het
waarderingsmenu. Er kunnen maximaal vier
mantelzorgers per zorgvrager aangemeld
worden om het waarderingsmenu te ontvangen
met een totaalbedrag van €140,00.

Wie komt in aanmerking voor het
waarderingsmenu?

Als iemand voor ongeveer acht uur per week
zorgt voor een familielid, buurvrouw, vriend
of iemand anders in de directe omgeving
die hulpbehoevend is en dit gedurende
drie maanden onbetaald doet, dan is hij/zij

mantelzorger en komt in aanmerking voor de
mantelzorgwaardering.

Hoe kunt u het menu aanvragen?

U kunt tot en met 31 december 2019 het
waarderingsmenu 2019 aanvragen.
Dit kan digitaal via
www.moerdijk.nl/Mantelzorgwaardering.
Heeft u geen computer? Dan vraagt u het
menu aan via onderstaand adres.
Surplus Welzijn
Waarderingsmenu 2019
t.a.v. Mantelzorg Moerdijk
Antwoordnummer 6450
4760 WN Zevenbergen
Veel plezier met de verzilvering
van uw cadeaubon! 
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Bereikbaarheid centrum tijdens
de werkzaamheden
De aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik en de gemeente
Moerdijk doen er alles aan om het centrum zo bereikbaar mogelijk te houden
tijdens de werkzaamheden. Nu op een aantal plekken de vaste bouwhekken
een plaats krijgen en de definitieve bestrating er op de Noordhaven voor
een groot deel in ligt, worden de Noord- en Zuidhaven weer overzichtelijker.
Nu de rioleringswerkzaamheden grotendeels zijn afgerond vinden bijna alle
werkzaamheden plaats binnen de bouwhekken. De hinder buiten de hekken
neemt af.
De winkels en horeca zijn tijdens de
werkzaamheden gewoon te bereiken te voet
of met de fiets. De diverse oversteekpunten
zijn zo ingericht dat u vanaf ieder punt op de
haven binnen 100 meter kunt oversteken.

Definitieve bestrating Noordhaven

Op de Noordhaven krijgt het uiteindelijke
straatbeeld al aardig vorm. Afgelopen weken
werd hier hard gewerkt om de definitieve
bestrating aan te leggen. Nu is de weg
alleen nog bereikbaar voor fietsers en
voetgangers. In september gaat de weg ook
deels open voor autoverkeer en komen er

weer parkeerplaatsen beschikbaar aan de
Noordhaven.
Meer informatie is te vinden op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl 

