Binnenkort naar de gemeente?
Vanaf maart 2020 werken wij op afspraak
Per 1 maart kunt u voor burgerzaken alleen nog maar op afspraak terecht. Voor het aanvragen van bijvoorbeeld een
paspoort, een rijbewijs of een vergunning maakt u een afspraak via www.moerdijk.nl. Ook blijft het mogelijk om telefonisch
een afspraak te maken via 14 0168.
Wist u dat u online ook veel zelf kunt
regelen?
Via www.moerdijk.nl kunt u veel zelf regelen.
Zo kunt u een uittreksel uit de Basisregistratie
Personen of burgerlijke stand aanvragen, een
verhuizing, geboorte of overlijden doorgeven
en melden van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap. Zelfs een verklaring omtrent

gedrag aanvragen kan meestal ook digitaal,
afhankelijk van de organisatie of werkgever
die de verklaring vraagt. Dat alles kan gewoon
wanneer en waar het u uitkomt.
Waarom gaan we werken op afspraak?
Door te werken op afspraak willen we de
dienstverlening voor inwoners verbeteren.

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.

Doordat veel online geregeld kan worden,
is de vraagstelling aan de balies veranderd.
Gesprekken zijn vaak langduriger en intensiever
van aard. Dit vraagt om goede voorbereiding.
Door te werken op afspraak kunnen wij u beter
helpen en bent u sneller aan de beurt.
Hoe gaan we te werk?
Een afspraak kunt u maken via onze website.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf een
afspraak te maken, dan kunt u contact met ons
opnemen via het telefoonnummer 14 0168. Wij
maken dan een afspraak voor u.
Het uitgangspunt is dat u binnen vijf werkdagen
een afspraak kunt maken. Zelf kunt u de
afspraak wijzigen of annuleren via de website.
Na het maken van de afspraak ontvangt u een
bevestiging met daarin alle informatie over wat
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u bij de afspraak moet meenemen en 24 uur
van tevoren krijgt u een sms ter herinnering
aan uw afspraak.
Zonder afspraak
Komt u zonder afspraak langs op het
gemeentehuis, dan kijken we met u wat de
eerstvolgende afspraakmogelijkheid is op die
dag zelf. Is er geen mogelijkheid op de dag
zelf, dan wordt gekeken naar de eerstvolgende
mogelijkheid.
Het ophalen van bijvoorbeeld een paspoort of
rijbewijs kan nog wel zonder afspraak tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. Voor
het WMO loket en het CJG blijft de vrije inloop
ongewijzigd (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur
tot 12.00 uur). 

 Vastgestelde regelgeving
• Mandaatbesluit Jeugdwet 2020
• Beleid planologisch strijdig gebruik
 Verkeersbesluit
•	Er is besloten een parkeervak op het parkeerterrein aan de Edvard Griegstraat te Fijnaart,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
Birizghal
18-02-1986
Kulaksiz, H.
10-07-1989
Geersen, S.
29-09-1985
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
•	Markt, Zevenbergen
Plaatsen van parasolvoeten
•	Kleine Singel tegenover Koningin
Plaatsen van een informatiepaneel
Wilhelminalaan 4, Willemstad
•	Markiezenlaan 39, Standdaarbuiten
Bouwen van een nieuwe woning
•	Buisleidingenstraat nabij Keteldiep
Bouwen van een afsluiterkooi
in Klundert
•	De Knip 40, Zevenbergen
Plaatsen van een houten terrasoverkapping
•	Oude Heijningsedijk 247, Heijningen
Aanleggen van een nieuwe dam met inrit
•	St. Jozefstraat 11, Noordhoek
Wijziging van de bestemming naar wonen
•	Blauwe Hoefsweg 26a, Klundert
Plaatsen van een tuinhuis
•	Blauwe Hoefsweg 26l, Klundert
Renoveren van de woonwagen en plaatsen
hondenhok
•	Westerstraat 1, Klundert
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
•	Pelikaan 4, Klundert
Bouwen van een bedrijfswoning met 		
werktuigenstalling
•	Voorstraat 11, Fijnaart
Plaatsen van een dakverbinding
•	de Bongerd 16, Fijnaart
Plaatsen van een omheining
•	Kastanjelaan 15, Fijnaart
Plaatsen van een overkapping
•	Kreekweg 1, Heijningen
Plaatsen van huisvestingsvoorzieningen
•	Oudemolensedijk 9, Fijnaart
Plaatsen van een reclamezuil
•	Mark S. Clarkelaan 6, Zevenbergen
Verlengen van de omgevingsvergunning
•	Lavasteen 2, Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
•	Steenpad 23, Willemstad
Vervangen van de sirenemast
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Zuiddijk 15, Langeweg
		

Omschrijving project
Legaliseren van de reeds gebouwde overkapping
achter de bestaande schuur

Verleende ontheffing
• Het plaatsen van een rokerstent aan de gevel van de Sint Jozefstraat 19 in Noordhoek van 21
tot en met 24 februari 2020.
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Zuidlangeweg 3 in Oudemolen
Het legaliseren van een aanlegsteiger en het
		
gebruik ten behoeve van diverse 		
		
nevenactiviteiten
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
		
van het aspect
• Koekoeksedijk 16 in Zevenbergen
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

Op woensdag 12 februari 2020, 20.00 - 22.00
uur organiseren de ontwikkelaars van de
windmolens die langs de A16 bij Zonzeel komen
(Eneco, Izzy Projects en Pure Energie) de eerste
informatieavond voor omwonden en andere
geïnteresseerden. U bent van harte welkom in

Café Elsakker, Nieuwveerweg 2, in Prinsenbeek,
(http://elsakker.com/). Omwonenden
ontvangen een uitnodiging per brief. De
windmolens horen bij het EnergieA16 project
waarin de gemeente Moerdijk participeert (zie
www.energiea16.nl). 

Heeft u uw warme trui al klaar liggen?

 Meldingen Wet miieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Fazantweg 4 in Klundert

Contact

Bewonersavond windpark Zonzeel

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168

Op vrijdag 7 februari is het weer Warmetruiendag. Ook in Moerdijk doen veel bedrijven en
inwoners mee, u doet toch ook mee? Kijk op energiekmoerdijk.nl/warmetruiendag. 

Evenementenvergunning
•	Het houden van carnaval 2020 in Zevenbergen met de kinderoptocht op 22 februari en de
grote optocht op 25 februari.
•	Het houden van carnaval 2020 in Moerdijk met de optocht op 22 februari en de
popverbranding op 25 februari.
•	Het houden van een Fancy Fair bij Scouting Zevenbergen aan de Westrand 10 in Zevenbergen
op 18 april 2020 van 13.00 tot 17.00 uur.
•	Het houden van een reünie bij Scouting Zevenbergen aan de Westrand 10 in Zevenbergen op
19 april 2020 van 14.00 tot 17.00 uur.
•	Het houden van een sponsor- en vrijwilligersavond bij D.H.V. aan de Bloemendaalse Zeedijk
2b in Zevenbergschen Hoek op 7 maart 2020 van 20.30 tot 01.00 uur.
 Standplaatsvergunning
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op het plein voor de kerk
aan de Kerkring 15 in Fijnaart op 22 februari 2020 van 06.30 tot 13.00 uur.
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van suikerspin, popcorn en snoep op de
Markt in Zevenbergen op 22 en 25 februari 2020.
•	Het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs op de Benedenkade van 10 april tot
en met 13 september 2020, wekelijks op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

