Elektrische fietsinformatiedag voor vijftigplussers
Op woensdag 23 oktober van 09.45 uur tot 15.30 uur is er een elektrische fietsinformatiedag voor vijftigplussers uit Moerdijk
bij Optisport Zwembad de Niervaert in Klundert. Tijdens deze dag kunnen vijftigplussers hun fietsvaardigheid met de
e-bike vergroten en de valkans verkleinen. Heeft u nog geen elektrische fiets? Ook dan bent u van harte welkom om meer
informatie op te doen!
Programma
De dag wordt verzorgd door SOAB adviseurs
uit Breda. De deelname aan de dag is gratis en
is inclusief een lunch. De fietsinformatiedag
bestaat onder meer uit een leerzame presentatie

met daarin het schetsen van de voor- en
nadelen van de elektrische fiets en praktische
tips om de kans op een valpartij of ongeval te
minimaliseren, het opwarmen van de spieren
en het uitvoeren van balans- en reactietesten

Bekendmakingen

onder leiding van een deskundige begeleidster
en het uitproberen van verschillende elektrische
fietsen. Ook is er een gezamenlijke lunch en zijn
er twee fietscoaches aanwezig.
Aanmelden
Er is ruimte voor maximaal veertig deelnemers. Meld u snel aan! Op de website

18 september 2019
www.e-biketraining.nl vindt u onder de
plaatsnaam Moerdijk meer informatie. Daar
kunt u zich ook aanmelden. U kunt zich ook
telefonisch aanmelden via adviesbureau SOAB:
06 26 11 08 45. 

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.
 Bestemmingsplannen ter inzage
• Bestemmingsplan ‘De Langeweg 9A’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30),
vanaf 24 september 2019 t/m 4 november 2019
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart
Brandveilig gebruik
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Zuidlangeweg 1B in Oudemolen
Bedrijf aanpassen zodat wordt voldaan aan de
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Kerkstraat 36b in Standdaarbuiten
•

Middenweg 28 in Moerdijk

•

Touwslagerij 15 in Zevenbergen

•

Kreekdijk 1A in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Bouwen van een nieuwe woning en het maken
van een inrit
Het wijzigen van de inhoud van een
bovengrondse opslagtank
Realiseren van een verdiepingsvloer en het geven
van workshops (maximaal 3x per week)
Veranderen van het gebruik van agrarisch bedrijf
naar magazijn met kantoor

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Hazeldonk 8, Langeweg
Realiseren van een kantoor
• Molenstraat 16, Fijnaart
Legaliseren van de terrasafscheiding en het
vastzetten van de parasol
• Voorstraat 30, Willemstad
Aanpassen van diverse reclame-uitingen
• Luchtenburg 50, Zevenbergen
Het vervangen van de kozijnen
• Zuidlangeweg 6, Oudemolen
Plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Middenweg 1, Moerdijk in Moerdijk
Milieuneutraal veranderen (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Eerste Kruisweg 9, Fijnaart
• Fazantweg 4, Klundert

•
•
•
•
•
•
•

Omschrijving project
Milieuneutraal veranderen
Bouwen van een distributiecentrum met kantoor,
plaatsen van 4 vlaggenmasten, realiseren van een
erfafscheiding met poort en maken inrit
Brouwerstraat 2, Zevenbergen 	Veranderen van het dak vanwege het isoleren van
de woning
Kreekkant 2, Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
naast Huizersdijk 15, Zevenbergen
Aanleggen van een maaiboot inlaatplaats
Oudemolensedijk 13a, Fijnaart
Milieuneutraal veranderen
Kreekweg 1, Heijningen
Plaatsen van huisvestingsvoorzieningen
Julianastraat 66, Moerdijk
Het plaatsen van een houten berging met
overkapping en een container
Kerkring 19, Willemstad
Plaatsen van een herdenkingsmonument
(kunstwerk) op de begraafplaats

Evenementenvergunning
Het houden van de Terrornight in Standdaarbuiten op 26 oktober 2019 van 19.00 tot
23.00 uur
•	Het houden van een Bierproefavond in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat
3 in Noordhoek op 2 november 2019 van 19.30 tot 00.00 uur
• Het houden van een Late Summer Concert in het parkje naast het Nonnenpad in
Zevenbergschen Hoek op 22 september 2019 van 13.00 tot 18.00 uur
•	Het houden van een veldrit op het evenemententerrein aan de Kadedijk, de ijsbaan en het
achterliggende perceel landbouwgrond in Fijnaart op 27 oktober 2019 van 07.30 tot
19.30 uur
•	Het plaatsen van een buitenbar en een foodtruck en het ten gehore brengen van muziek
tijdens de Vestingloop op de Benedenkade in Willemstad op 22 september 2019 van
09.00 tot 18.00 uur
• Het houden van een Oktoberfestweekend op het evenemententerrein aan de Kristallaan
in Zevenbergen op 4 en 5 oktober van 19.00 tot 01.00 uur
• Het houden van een burendag bij de 7 Schakels aan de Kasteelweg 4 in Zevenbergen op
28 september 2019 van 14.00 tot 16.30 uur
• Het houden van 'Cars for MS' op het parkeerterrein aan de Steenweg 2 in Moerdijk op
28 september 2019 van 14.00 tot 22.00 uur
• Het houden van het Westhoekfeest in een loods aan de Derde Weg 5 in Zevenbergschen
Hoek op 11 januari 2020 van 20.00 tot 01.00 uur
• Het houden van een tweedehands kleding- en speelgoedbeurs in de Singelschool aan de
Singel 1 in Willemstad op 25 oktober 2019 van 15.00 tot 20.00 uur
• Het houden van een Nightrun in en rondom Fijnaart op 27 november 2019 van 19.30 tot
21.00 uur
• Het houden van een vrijwilligersavond bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad
op 5 oktober 2019 van 17.30 tot 01.00 uur
•

VOOR ZELFBOUWERS VAN RIJTJES, TWEEKAPPERS
EN VRIJSTAANDE WONINGEN

Start verkoop van Waterwijk
Fijnaart: vrijdag 20 september
De gemeente Moerdijk ontwikkelt
in Fijnaart een nieuwe woonwijk:
Waterwijk Fijnaart. Op deze toplocatie,
met veel watervoorzieningen en
openbaar groen, bepaalt u zelf de
grootte van uw kavel én het type
woning dat u wilt bouwen. Realiseer
hier in alle vrijheid uw droomwoning.
De inschrijving start 20 september om
15.00 uur.
Waterwijk Fijnaart wordt in fases ontwikkeld.
In fase 1 kunt u al starten met bouwen vanaf
medio maart 2020! Vrijdag 20 september start
de inschrijfperiode voor de hele wijk. Laat u
die dag ook informeren en inspireren op de
informatiemarkt in zalencentrum De Parel in
Fijnaart. Architecten, aannemers, bouwers van
cataloguswoningen, bouwadviseurs, notaris
en hypotheekadviseurs: ze brengen u graag

in een persoonlijk gesprek op de hoogte van
al uw mogelijkheden! Als u wilt, kunt u zich
ook meteen inschrijven. Dat kan schriftelijk
of digitaal. Kiest u voor digitaal inschrijven?
Neem dan uw DigiD mee en zorg dat u via
iDEAL de waarborgsom van € 250 kunt betalen.
Vanzelfsprekend is het verkoopteam van
gemeente Moerdijk aanwezig om al uw vragen
te beantwoorden.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 oktober.
Wilt u pas in een latere fase aan de slag? Dat
kan ook: schrijf u dan wel ook nu al in en zorg
zo voor een hogere plaats op de lijst voor één
van de volgende fases.
Meer informatie
Op www.waterwijkfijnaart.nl vindt u de exacte
spelregels, de bouwregels en alle overige
informatie over het project. 

We gaan weer bladkorven plaatsen
In de eerst week van oktober gaan we
weer metalen bladkorven plaatsen op
verschillende plekken. Ze zijn bedoeld
voor bladeren van gemeentelijke
bomen die in uw tuin of rondom uw
woning zijn gevallen. Bladeren van uw
eigen bomen kunt u in uw gft-container
verzamelen of gratis afgeven bij de
milieustraat.

wordt gebruikt, of als een korf voor andere
doeleinden wordt gebruikt, wordt deze
verplaatst.
Takken, stronken, plastic, papier, puin, onkruid,
kerstbomen of andere vormen van afval mogen
niet in de bladkorf. Dit maakt het legen namelijk
moeilijker. De bladkorven worden minimaal
één keer per week geleegd. De korven blijven
staan tot eind december of begin januari.

Er is een beperkt aantal bladkorven
beschikbaar waardoor er niet in elke straat
eentje geplaatst kan worden. De bladkorven
staan op plaatsen waar veel gemeentelijke
bomen staan. Als een korf niet of nauwelijks

Ziet u een gevaarlijke situatie of zit de
bladkorf vol? Meld het ons via telnr. 14 0168,
het online meldformulier op de website
(moerdijk.nl/Melding-woonomgeving) of
de BuitenBeter app. 

Stads- en dorpstafels
•
•
•
•
•
•

Klundert: 23 september om 19.30 uur in De Niervaert
Zevenbergen: 24 september om 19.30 uur in Het Trefpunt (voorheen De Kristal)
Noordhoek: 24 september om 19.00 uur in Gemeenschapshuis d’ Ouwe school
Heijningen: 30 september om 19.30 uur in de kantine van de voetbal VV Oranje – Blauw ’14
Willemstad: 7 oktober om 19.30 uur in Buurthuis Irene
Noordhoek (Dorpsavond): 8 oktober om 19.30 uur in café Noordhoek

Alle inwoners zijn van harte welkom. Voor meer informatie over de gebiedsplannen kijk op
www.moerdijk.nl/mijn-woonplaats. 

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

