Moerdijk biedt oma, beste vriend of buurman
de mogelijkheid om huwelijk te voltrekken
Het kan je opa zijn, of je broer of zus, of je baas, of misschien de buurman. Moerdijk biedt stellen met ingang van 1 oktober 2019 de
mogelijkheid om hun eigen trouwambtenaar mee te brengen bij hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tot dusver kon alleen een
zogenaamde Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) van de gemeente dat. Nu biedt de gemeente iederéén de mogelijkheid om
zich te laten benoemen tot trouwambtenaar voor een dag.
“Op deze manier willen we koppels een extra
optie bieden hun huwelijksvoltrekking zoveel
mogelijk volgens persoonlijke smaak vorm
te geven”, legt wethouder Jack van Dorst uit.
“Daarom ook bieden we sinds kort in Moerdijk
de mogelijkheid om in de open lucht trouwen.
We zien dat men zoveel mogelijk zelf wil
bepalen hoe de huwelijksvoltrekking er uitziet,
en dus proberen wij daar zo goed mogelijk aan
tegemoet te komen.”

Aantal voorwaarden

worden ingediend bij de gemeente Moerdijk.

De ‘BABS voor 1 dag’ moet wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. Zo moet hij of zij van
onbesproken gedrag zijn en een VOG van
maximaal 3 maanden oud kunnen overleggen.
Hij of zij moet goed kunnen spreken in het
openbaar en wordt beëdigd door de rechtbank.
Tenslotte vraagt het wel wat voorbereiding:
er moet uiterlijk vier maanden voor de
huwelijksvoltrekking een officieel verzoek

Begeleiding

Spannend, of bang om fouten te maken? Geen
nood: de ‘BABS voor 1 dag’ wordt voor en
tijdens de sluiting van het huwelijk begeleid
door een ervaren BABS van de gemeente
Moerdijk. Die ziet er op toe dat alle wettelijke
formaliteiten in acht worden genomen en kan
ondersteuning bieden wanneer dat nodig is.

2 oktober 2019
Extra inzet

Ook als u een eigen trouwambtenaar
meebrengt betekent dat dat er nog wel kosten
zijn; de beëdiging en begeleiding door de
gemeente vraagt evengoed nog extra inzet
waarvoor een bedrag in rekening wordt
gebracht.
Meer informatie:
www.moerdijk.nl/trouwen-in-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.
 Verkeersbesluit
•	Het verlagen van de maximum snelheid (80 naar 60 km/u) op de Markweg in
Standdaarbuiten ter hoogte van het toekomstige tankstation.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
Rais, F.
18-09-1993

Datum beslissing
24-09-2019

Rectificatie
In de Moerdijkse Bode van week 39 (25 september 2019) werd onderstaande aanvraag voor een
omgevingsvergunning bekendgemaakt.
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
Blauwe Hoefsweg in Klundert
Plaatsen van 4 bergingen
Dit moet zijn:
Adres
Blauwe Hoefsweg in Klundert

Omschrijving project
Realiseren van een weg m.b.t. de brandveiligheid

 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Oostelijke Randweg 44 in Moerdijk
Bouwen van silo's voor de opslag van paraffine
• Prins Willemstraat 47 in Klundert
Plaatsen van een dakkapel op de achtergevel
• Schansdijk 3 in Zevenbergen
Realiseren van een restaurant bij het hotel
• Kilojoule 2 in Klundert
Bouwen van een les/instructielokaal
• Schoenmakerij 6 in Zevenbergen
Plaatsen van een entresolvloer
• Bredaschedijk 4 in Zevenbergschen Hoek Afwijken bestemmingsplan ten behoeve van
		
(bestaande) bewoning van een voormalige
		
agrarische opstal
• Kraaiendijk 4 in Heijningen
Verleggen van een uitrit
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Zomervlinder 2, 10 en 12 in
Standdaarbuiten
• Middenweg 28 in Moerdijk

Omschrijving project
Realiseren van 3 inritten
Vervangen van de bovengrondse opslagtank

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Markweg Zuid 4A, Heijningen
Het realiseren van brandscheidingen in de
		
bestaande bedrijfshallen
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• De Zwingelspaan 139 in Zevenbergen
• Steinstraat 20 in Klundert

Omschrijving project
Plaatsen van een dakopbouw op de woning
Legaliseren van een dakopbouw op de woning

Evenementenvergunning
•	Het houden de feestelijke opening van een bruidsmodezaak aan de Molenstraat 22 in
Zevenbergen op 12 oktober 2019.
•	Het houden van de Vestingstedendagen in de Vesting van Willemstad op 5 oktober 2019 van
11.00 tot 19.00 uur en op 6 oktober 2019 van 11.00 tot 17.00 uur.
•	Het houden van Popmonument op diverse locaties binnen de vesting van Willemstad op
5 oktober 2019 van 19.00 tot 00.30 uur.

Samenscholingsverbod parkeerplaats bij zwembad De Bosselaar
Al geruime tijd veroorzaken jongeren
in de avond en nacht overlast op
de parkeerplaats bij zwembad De
Bosselaar aan de Vaandelweg in
Zevenbergen. Om dit tegen te gaan,
geldt vanaf 1 oktober 2019 een
samenscholingsverbod.
De afgelopen tijd hebben politie, jongerenwerk
en het team Toezicht & Handhaving van de
gemeente belangrijke stappen gezet om de
overlast aan te pakken. Met de jongeren is
gesproken over hun gedrag, er is veelvuldig
gecontroleerd, het toegangshek bij de ingang
van het zwembad is verplaatst en er zijn
verkeersdrempels geplaatst.

Overlast

Ondank de inspanningen van de partijen
neemt de overlast op de parkeerplaats
niet af. Omwonenden en bezoekers aan de

tennisvereniging en het zwembad voelen
zich onveilig en geïntimideerd door grote
groepen jongeren. Er is nog steeds sprake
van geluidsoverlast, intimiderend gedrag, te
hard rijdende auto’s, vernielingen, het buiten
openingstijden zwemmen in het zwembad,
afvaldumpingen en dealen van drugs vanuit
auto’s.

Extra maatregel: samenscholingsverbod
Om doeltreffender te kunnen optreden
tegen de overlast, neemt de gemeente een
aanvullende maatregel. Per 1 oktober 2019
geldt een samenscholingsverbod tussen 20.00
en 6.00 uur. Dit wordt strikt toegepast.

Evaluatie

De maatregel geldt voor de duur van drie
maanden, van 1 oktober 2019 tot 1 januari
2020. Daarna volgt een evaluatie waaruit moet
blijken of de maatregel doeltreffendheid is. 

Activiteiten tijdens de Week van
de Opvoeding in Moerdijk
Van maandag 7 tot en met zondag 13
oktober 2019 is het de landelijke Week van de
Opvoeding. Ook dit jaar besteedt gemeente
Moerdijk hier weer extra aandacht aan. De
hele week vinden er allerlei activiteiten en
bijeenkomsten plaats. Zo kunnen jongeren
real life Fortnite spelen en is er een educatieve,
maar hilarische, theatervoorstelling genaamd

"lastige pubers, heb jij er ook eentje". Kijk voor
de activiteiten op www.meermoerdijk.nl. Via
deze website kunt u zich of uw kinderen ook
inschrijven voor de activiteiten.
Deze week staat in het teken van opvoeden
en ouderschap. Meer weten over deze week
of opvoedkundige vraagstukken? Kijk dan op
www.cjgmoerdijk.nl. 

 Standplaatsvergunning
•	Het plaatsen van een onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker
van half februari tot half maart 2020 op het parkeerterrein bij het zwembad aan de Prinses
Margrietstraat in Fijnaart.
Tijdelijke wegafsluitingen en parkeerverbod
Vanwege de Vestingstedendagen zijn op 5 oktober 2019 van 08.00 tot 00.00 uur
de volgende wegen in Willemstad afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:
•

Voorstraat – oneven zijde • Groenstraat – oneven zijde • Hofstraat en Willem de Zwijgerstraat

Op 6 oktober is de gehele vesting afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Daarnaast geldt zowel op 5 als op 6 oktober een parkeerverbod op de Voorstraat, oneven zijde,
de Groenstraat, oneven zijde, Raadhuisstraat en op het terrein van het Mauritshuis. Hier geldt
de wegsleepregeling.

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

