Gemeentehuis weer open volgens normale
openingstijden
Door de situatie met het coronavirus ontvingen wij minder bezoekers dan gebruikelijk. Om deze reden hebben wij onze
openingstijden aangepast. Vanaf 25 mei zijn wij weer open volgens de normale openingstijden, maar met een aantal
aanpassingen.
Om de aangeraden 1,5 meter afstand te
houden, kunnen niet alle balies tegelijk open
en beschikt daardoor niet ieder team dagelijks
over een balie om mensen te ontvangen.
Daardoor zijn we beperkt in het aantal
afspraken dat we kunnen maken en lukt het
misschien niet zoals gebruikelijk een afspraak
te maken binnen vijf werkdagen. We streven
ernaar om binnen anderhalve week een
afspraak te plannen.
Voor nu geldt ook, dat wij alleen op afspraak
werken. Het ophalen van een rijbewijs of

reisdocument kan wel zonder afspraak tijdens
onze openingstijden. Wilt u liever een afspraak
maken voor het ophalen? Dan kunt u die zelf
via www.moerdijk.nl inplannen.
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 gezondheidsverklaring aanvragen via de
website van het CBR of bij de gemeente, een
verhuizing, geboorte of overlijden doorgeven
en een huwelijk of geregistreerd partnerschap

melden. Zelfs een verklaring omtrent
gedrag aanvragen kan meestal ook digitaal,
afhankelijk van de organisatie of werkgever

 Ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen
• Het bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen (planidentiﬁcatie
NL.IMRO.1709.BPZBSchansdijk-BP30) ligt van 20 mei tot en met 1 juni ter inzage

De wekelijkse inzameling van groente-, fruit- en tuinafval vindt deze zomer plaats van 2 juni t/m
28 augustus. Mogelijk wijzigt de ophaaldag tijdens deze periode. U vindt de ophaaldag voor uw
adres in de AfvalWijzer. 

Bij warm weer uw gft-container schoon houden?

Tips!
Voorkom stank en ongedierte
• Zet uw container zoveel mogelijk in de schaduw
• Verpak vlees- of visresten in een biologisch afbreekbaar zakje
(te koop bij de supermarkt of huishoudzaak) als u dat prettig vindt
• Geen gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten dan in een dun laagje krant
of keukenpapier
• Last van vliegen? Hang frisse of sterke geurtjes aan de container, zoals
luchtverfrisser, een toiletblokje of een zakje lavendel of andere Provençaalse
kruiden. Of hang een oude panty met mottenballen in uw bak. Vliegen houden daar
niet van.
• Leg onderin de container een stuk krant zodat de bodem droog en schoon blijft
• Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een
scheutje azijnonderin de bak

 Verkeersbesluiten
• Door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord
met de tekst "alleen voor het opladen van elektrische voertuigen" één parkeerplaats bij de
laadpaal nabij de woning de Donk 42 in Zevenbergen aan te wijzen als parkeerplaats voor
alleen het opladen van elektrische voertuigen.
• Het intrekken van het eerder genomen besluit om deze laadpaal te plaatsen op het
parkeerterrein bij de Donk.
Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Appelweg 9, Moerdijk
Intrekken vergunning i.v.m. beëindigen van alle
bedrijfsactiviteiten op de locatie
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Frisostraat 47, Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een nieuwe schuur
• Rollaaf 6, Zevenbergen
Vervangen van het halletje van hout naar steen
• Stadsedijk 4, Oudemolen
Verbouwen van de woning
• Carel van Boetzelaerstr 1, Willemstad
Plaatsen van een schutting
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Malachiet 16 t/m 54 (even), Zevenbergen
• Friesestraat 26 t/m 40, Heijningen
• St. Jozefstraat 25, Noordhoek
• Noordhoek 5, Noordhoek
• Voorstraat 8, Willemstad

Omschrijving project
Bouwen van 20 appartementen
Renoveren van 8 woningen
Vervangen van de dakkapel aan de voorzijde
Vervangen van kozijnen
Plaatsen van zonnepanelen, vernieuwen
aanbouw, veranderen achtergevel hoofdgebouw,
het bouwen van een berging/hobbyruimte
en het vernieuwen van de voordeur

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Veerstraat 4 in Standdaarbuiten
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Middenweg 3 in Moerdijk, de puinbreker zal naar verwachting hoogstens drie dagen in
werking zijn in de periode van week 23 t/m 35
Ontheﬃng Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
• Er is een ontheﬃng verleend voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van
elektrische voertuigen ter hoogte van de Donk in Zevenbergen
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Patrijsweg 1-3, Klundert
Aantal wijzigingen: geen ﬂacons meer
produceren, blaasafdeling vervalt, productassortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen
vermindert (geen ADR 3 geclassiﬁceerde stoﬀen
meer), van tweeploegendienst naar drieploegendienst.

die de verklaring vraagt. Dat alles kan gewoon
wanneer en waar het u uitkomt. 

Vanaf 2 juni weer wekelijkse
inzameling gft-afval

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.
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Toch maden?
• Leg een tak Hedera (een klimopsoort) in de container.
Die is giftig voor maden.
• Strooi regelmatig een handje zout of kalk in de container om de
maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.
• Plaats een stokje tussen de deksel en de container om te luchten,
dat houdt de maden onderin de bak

Gesloten op 21 en 22 mei
In verband met Hemelvaartsdag en een verplichte vrije dag is het gemeentehuis en de
gemeentewerf op 21 en 22 mei gesloten. De milieustraat is alleen op 21 mei gesloten. Vanwege
Hemelvaartsdag kunnen uw afvalinzameldagen wijzigen. Kijk in de app AfvalWijzer of op
www.moerdijk.nl/Afvalwijzer voor eventuele wijzigingen. 

Het onkruid dient zich weer aan!
WAT DOEN WIJ EN WAT KUNT U ZELF DOEN?
Nu het warmer weer begint te worden
dient ook het onkruid op stoepen
en straten zich weer aan. We gaan
dus weer bestrijden met hete lucht,
branden en borstelen. Sinds dit jaar
doet de aannemerscombinatie Bras
Fijnaart/BTL het groenonderhoud
in onze gemeente, waaronder
onkruidbestrijding.
Niet overal even netjes. Hoe zit dat?

We stellen eisen aan de beeldkwaliteit. Dat
wil zeggen: hoe het groen eruit moet zien, is
door de gemeenteraad vastgesteld en dat is de
leidraad bij het onderhoud. En daar wordt ook
op toegezien. Maar niet overal ziet het er even
netjes uit. Hoe zit dat?
Zoals in Nederland gebruikelijk is werken
we met vastgestelde niveaus. In gemeente
Moerdijk werken we met de niveaus A, B en C.
In de centra en bij de entrees van de dorpen
en steden sturen we aan op het netste niveau
A. Voor woonwijken en begraafplaatsen
geldt niveau B, voor het buitengebied en de
industrieterreinen niveau C. Het verschil is de

hoeveelheid onkruid die er nog te zien mag zijn.
Of de hoeveelheid veegvuil die er in de goten
mag liggen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook meehelpen met het zo goed
mogelijk onkruidvrij houden van uw omgeving.
Bijvoorbeeld door regelmatig uw stoep te
vegen, zodat onkruid minder kans krijgt om te
groeien.
En door een melding te doen bij de gemeente
wanneer een gedeelte is vergeten. Stuur een
foto of berichtje via de BuitenBeter-app of
maak een melding via moerdijk.nl/melden. En
houd er rekening mee dat we met groeizaam
weer (veel zon en regen), als het onkruid een
enorme groeispurt maakt, niet overal tegelijk
kunnen zijn.

Bij u in de buurt

Bras Fijnaart/BTL plaatst voordat een straat
of plein op de planning staat borden zodat
inwoners hun auto’s eventueel kunnen
verzetten. Ze zullen ook op andere manieren
van zich laten horen. Blijf onze mediakanalen
volgen om te weten hoe. 

Mijn Afvalwijzer: allerlei info handig bij elkaar
Kent u ‘m al? Mijn Afvalwijzer, een handige app voor mobiel en tablet waarin allerlei
praktische informatie te vinden is. Stel bijvoorbeeld een melding in om
automatisch een bericht te ontvangen als uw container geleegd wordt. Of check onder het

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• St. Jozefstraat 11 in Noordhoek
• 1-Februariweg 13 in Heijningen

Afval Abc wat voor afval in welke container mag of welk nummer u moet bellen voor het

Omschrijving project
Wijzigen van de bestemming naar wonen
Vernieuwen entreepui en plaatsen van een luifel

 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
van het aspect
• Patrijsweg 10, Klundert
Intrekken maatwerkvoorschriften geluid omdat
deze niet meer nodig zijn
• Stadsedijk 44, Oudemolen
Maatwerkvoorschriften bodembescherming

ophalen van grofvuil. Heeft u geen smartphone of tablet? Op www.mijnafvalwijzer.nl staat al
deze informatie ook. En u kunt er de afvalkalender printen. De ophaaldagen kunnen echter
wijzigen, dus check regelmatig of uw geprinte kalender nog klopt.

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

