Van hondenpoep tot parkeeroverlast:
wat doen de BOA’s wel en wat niet?
Ligt er (huis)vuil op straat? Wordt de hondenpoep wel opgeruimd? Sluiten de cafés op tijd? Zijn de afvalbakken op tijd binnengehaald? Het zijn maar een paar van
de zaken waar de vier BOA’s van de gemeente Moerdijk (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) tijdens hun dagelijkse werk op toezien. Maar wat valt er wel
onder hun bevoegdheden en wat niet?
Kort gezegd: de BOA’s vullen de politie aan bij
het handhaven van de dagelijkse orde en veiligheid. Ze gaan dagelijks de straat op om hun
ronde te doen door de verschillende dorpen en
stadjes van de gemeente. Elke BOA heeft zijn
of haar eigen werkterrein en dat betekent voor
elke inwoner dus een vast aanspreekpunt voor
vragen of klachten. Zaken die wat gevoeliger liggen kunnen in een persoonlijk gesprek worden
aangekaart, thuis of op een neutrale locatie.
Wat doen ze wel?
Een BOA mag iemands identiteit controleren,
proces-verbaal opmaken en personen aanhouden als ze worden verdacht van een strafbaar
feit. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een
proces-verbaal voor parkeerovertredingen,
hondenpoep die niet wordt opgeruimd, of
vandalisme. Het komt ook voor dat onze BOA’s
samen met de politie op pad gaan om te
surveilleren, bijvoorbeeld om te controleren op
parkeeroverlast. Optreden kan echter alleen
op gemeentegrond, dus bijvoorbeeld iemand
bekeuren met loslopende honden op het
grondgebied van Staatsbosbeheer hoort niet
tot de bevoegdheden.

Wat doen ze niet?
Wat de BOA’s aan de politie overlaten zijn over
het algemeen zaken die te maken hebben
met de openbare orde, zoals jeugd die voor
overlast zorgt of burenruzies. Maar ook zaken
die met rijdend verkeer te maken hebben, zoals
snelheidsovertredingen en asociaal rijgedrag.
Fietsers op het trottoir kunnen wel aangesproken worden door een BOA. Veel van de
meldingen die onze BOA’s ontvangen hebben
te maken met conflicten tussen buren. In veel
van die gevallen betreft het ook nog eens meldingen met de bedoeling om buren te pesten.
Er gaat verhoudingsgewijs veel tijd inzitten en
in de meeste gevallen kan juist Buurtbemiddeling helpen om de problemen op te lossen. Op
www.moerdijk.nl/buurtbemiddeling is meer
informatie te vinden.
De Moerdijkse BOA’s hebben direct verbinding
met de meldkamer van de politie, brandweer
en andere hulpdiensten. In het geval van grote
problemen of zaken die uit de hand lopen
kunnen ze dus met één druk op de knop hulp
inroepen.
Meer weten over de vier Moerdijkse BOA’s?
www.moerdijk.nl/contact-boa 

Stemmen kan nog…
welke bloemen kies jij?
Zo’n 500 inwoners brachten hun stem al uit op
een van de vier bollenmixen die vanaf komend
voorjaar bij de ingang van onze dorpen en
stadjes kunnen bloeien. Nog niet gestemd? Het
kan nog tot 2 september!
Of het nu prairielelies, indianenbloemen of toch
liever kleinkronige narcissen zijn… de keus is
aan jou. Vier bollenmengels zijn geselecteerd,
elke mix bestaat uit een aantal kleurige bloeiers

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.

afgestemd op het type bodem en de al aanwezige planten.
De meeste stemmen gelden, zo simpel is het.
Komend najaar planten we dan de bollen,
februari/maart 2019 kunnen de eerste bloemen
bloeien.
Stemmen?
Ga naar www.moerdijk.nl/fleurige-entree. 

Zaterdag 8 en zondag 9 september
2018: Open Monumentendag
Altijd als je er langs loopt, fietst of rijdt toch
weer eventjes benieuwd naar hoe dat prachtige
gebouw er van binnen uitziet? In het weekend
van 8 en 9 september 2018 kun je meer dan
vierduizend prachtige monumenten in heel
Nederland gratis bezoeken. Het is dan weer
de landelijke Open Monumentendag. Op veel
plaatsen worden er ook activiteiten georganiseerd waar je aan kunt meedoen.

In Moerdijk vind je maar liefst 34 gemeentelijke
monumenten. Bijvoorbeeld de Keenesluis in
Standdaarbuiten, Villa Waterloo in Zevenbergen
en Huize Roville in Langeweg, om er maar een
paar te noemen.
Keuze genoeg voor een inspirerend, cultureel
weekendje Moerdijk!
Zoek op www.moerdijk.nl naar ‘gemeentelijke
monumenten’ en je vindt ze allemaal. 

 Ontwerpbestemmingsplan ‘Fijnaart West’ en ontwerpbesluit hogere waarden
Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2018 liggen het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Fijnaart West’ en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan
is opgesteld voor het realiseren van een nieuwe woonwijk.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kadedijk naast 126’
Van 30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Kadedijk naast 126’ ter inzage. Dit ontwerp is opgesteld voor het realiseren van twee woningen.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Fazantweg 1 in Klundert
Legaliseren van een verbouwing
- Noordhaven/Zuidhaven in Zevenbergen
Plaatsen van damwanden en een kademuur
- Blauwe Hoefsweg 5 in Klundert
Plaatsen van een erker
- Industrieweg 33 in Zevenbergen
Plaatsen van een omheining
- Campagneweg 16 in Zevenbergen
Uitbreiden van de kantoorruimte
- Achterdijk 119 in Zevenbergschen Hoek	Plaatsen van een stacaravan als tijdelijke
woonruimte
 Ingediende uitgebreide voorbereidingsprocedure:
Adres
Omschrijving project
- Langeweg-Zuid 4 in Standdaarbuiten	Realiseren van een uitloop aan de pluimveestallen
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
Legaliseren van een kas (kavel 72)
- Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen	Plaatsen van damwanden en het maken van
een kademuur
- Wintervlinder 1 in Standdaarbuiten
Aanleggen van een dubbele inrit

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Stal Bouwmeester, Galgenweg 113a in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf

 Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Schansdijk (ong.) in Zevenbergen
Het legaliseren van een kas

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Steenweg 40 in Moerdijk
- De Langeweg 5a in Zevenbergen

Evenementenvergunning
•	Het houden van de Polderchallenge in Standdaarbuiten op 2 september 2018 met daaraan
voorafgaand een feestavond op 1 september 2018 van 19:00 uur tot 01:00 uur in een feesttent op het evenemententerrein aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten (verzonden 17
augustus 2018)
•	Het houden van een kerstmarkt in het Vlasserij- en Suikermuseum aan de Stoofdijk in Klundert op 8 december 2018 van 11:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 21 augustus 2018)
•	Het houden van een schuurfeest aan de Oude Heijningseweg 3 in Heijningen op 15 september 2018 van 21:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 21 augustus 2018)
•	Het houden van een Appelplukdag bij het fruitbedrijf aan de Blaaksedijk 14a in Fijnaart op
8 september 2018 van 10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 21 augustus 2018)
•	Het houden van een kerstmarkt bij de 7 Schakels aan de Kasteelweg 1 in Zevenbergen op
14 en 15 december 2018 (verzonden 21 augustus 2018)
•	Het houden van 'Open Haven Moerdijk' op het Industrieterrein Moerdijk op 6 oktober 2018
van 08:30 uur tot 17:00 uur (verzonden 21 augustus 2018)
•	Het houden van een wedstrijd eieren gooien op 9 september 2018 van 13:00 uur tot
20:00 uur aan de Langenoordstraat in Zevenbergen (verzonden 21 augustus 2018)

Omschrijving project
Verbouwen van een kas naar opslagruimte
Het plaatsen van een gesloten overkapping

 Verkeersbesluit(en)
-	door plaatsing van een gele onderbroken markering wordt een parkeerverbod ingesteld
langs de hagen op het parkeerterrein naast de woning Grote Waard 40 in Zevenbergen.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
- Alphen, van, B.L.

Contact

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