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WELKOM 
Van harte welkom in de gemeente Moerdijk! 

 

Wat fijn dat je naar onze gemeente bent gekomen. Graag vertel ik je er meer over.  

De gemeente Moerdijk bestaat uit 11 plaatsen, heeft mooie kernen met stukken open 

landschap en is omgeven door water. Een echt Hollands landschap dus, zelfs compleet 

met molens. De kernen en dorpen hebben elk hun eigen karakter. De stad Zevenbergen is 

de hoofdplaats. Onze inwoners zijn sociaal en gastvrij. Er zijn goede voorzieningen, zoals 

lagere scholen, sportverenigingen en winkels. 

Moerdijk is door de zeehaven een belangrijke economische motor voor de regio. Je kunt 
je er goed verplaatsen over de weg of via het spoor, waardoor ook Rotterdam (40 km) en 
Antwerpen (60 km) goed bereikbaar zijn.  

Er is veel aandacht voor het gebruik van natuurlijke grondstoffen en duurzame, groene 
energie en ook voor de veiligheid van het haven- en industrieterrein. Misschien kom je 
wel werken bij een van deze vele eigentijdse bedrijven die onze gemeente rijk is.  

Samengevat is Moerdijk een levendige gemeente waar je aantrekkelijk kunt wonen, 

werken en leven. In deze informatiegids vind je informatie die je wegwijs maakt in onze 

gemeente. Naast rechten heb je ook enkele plichten. Je kunt ook verschillende vormen 

van ondersteuning krijgen. Bij belangrijke documenten zoals bij trouwen, kinderen krijgen, 

paspoort of rijbewijs heb je de gemeente nodig. In deze map lees je er alles over.  

 

Mede namens de wethouders en de gemeenteraad wens ik je hier dan ook een goede, 

plezierige tijd toe. 

 

A.J. Moerkerke 

Burgemeester 
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Telefoonnummers 
Bel je vanaf een buitenlands telefoonnummer naar Nederland? Landcode Nederland= 0031 
 

• Levensbedreigende situatie en direct hulp nodig? Bel 1-1-2 
• Gemeente Moerdijk: (+31) 14 0168 
• Contactpersoon voor arbeidsmigranten bij de gemeente: (+31) 62 70 22 15 0 
• Huisartsenpost Bravis Ziekenhuis Roosendaal: (+31) (0)165 – 530 200 (maandag t/m 

vrijdag 17:00 - 08:00 en weekenden). Alleen op afspraak. 
• Politie: 0900 – 8844. Aangifte doen kan online via www.politie.nl of in het 

dichtstbijzijnde politiebureau in Etten- Leur (Stationsplein 37). 

Alarmnummer 

Het alarmnummer 112 is alleen voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand 

anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een 

misdrijf. Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak. 

Drinkwater 

Het drinkwater in Nederland is van uitstekende kwaliteit. Je kunt het water uit de kraan 

direct drinken. 

Brand 

Wat te doen bij brand? 
• Blijf kalm 

• Waarschuw uw huisgenoten 

• Verlaat de woning 

• Bel 112 

• Wacht op de brandweer 

Testen noodsirenes 

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur wordt het alarmsysteem buiten getest. 

Je hoort dan overal op straat het geluid van het testalarm. 

 

  

http://www.politie.nl/
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INFORMATIE OVER DE GEMEENTE 
Gemeente Moerdijk 

 

Bezoekadres: 

Pastoor van Kessellaan 15 

4761 BJ Zevenbergen 

 

T: 14 0168 

E: info@moerdijk.nl 

I: www.moerdijk.nl 

 

Volg de gemeente Moerdijk op: Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. 

 

Openingstijden  

Dag Tijd 

Maandag van 8.30 tot 17.00 

Dinsdag van 8.30 tot 17.00 

Woensdag van 8.30 tot 17.00 

Donderdag van 8.30 tot 17.00 
van 18.00 tot 20.00 

Vrijdag van 8.30 tot 12.00 

 

 

Inschrijven 

Verhuis je vanuit het buitenland naar de gemeente Moerdijk? Meld dit dan binnen 5 

dagen na aankomst. Maak telefonisch een afspraak via 14 0168 of online via 

afspraak.moerdijk.nl  

 

Blijf je langer dan 4 maanden in Nederland? Schrijf je dan in als inwoner van Nederland.  

 

Blijf je korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf je dan in als tijdelijk inwoner van 

Nederland. Maak telefonisch een afspraak bij het RNI in Breda via 14 076 of online via 

www.breda.nl/verhuizen-en-registratie-niet-ingezetenen  

http://www.moerdijk.nl/
https://afspraak.moerdijk.nl/
http://www.breda.nl/verhuizen-en-registratie-niet-ingezetenen
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Als je in Nederland wilt werken, dan heb je een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit 

nummer krijg je bij je inschrijving. 

 

Verhuis je vanuit het buitenland naar de gemeente Moerdijk? Meld dit dan binnen 5 

dagen na aankomst. Maak telefonisch een afspraak via 14 0168 of online via 

afspraak.moerdijk.nl  

Verhuizen 

Verhuis je van Moerdijk naar een andere gemeente of naar het  buitenland? Meld dit dan 

bij de gemeente. Dit kan -met je Digid- online via moerdijk.nl/verhuizing 

 

 
 

Geboorteaangifte 
Ben je ouder geworden? Meld de geboorte van je zoon of dochter binnen 3 dagen bij de 

gemeente waar je kind geboren is. Dit kan online via moerdijk.nl/geboorteaangifte     

Paspoort / rijbewijs verlengen 

Zaken regelen rondom je paspoort of rijbewijs kan online via moerdijk.nl/paspoort of 

moerdijk.nl/rijbewijs  

 

Afval 
In de gemeente Moerdijk scheiden we het afval. Groente- en fruitafval, plastic, papier en 

restafval worden apart van elkaar ingezameld. Hoe dit moet lees je in de afvalwijzer: 

moerdijk.nl/afvalwijzer. Je mag geen blikken, flessen, plastic zakjes etc. op straat of langs 

de kant van de weg achter laten. Doe het in een afvalbak. 

 

 

 

 

 

https://afspraak.moerdijk.nl/
http://www.moerdijk.nl/verhuizing
http://www.moerdijk.nl/geboorteaangifte
http://moerdijk.nl/paspoort
http://www.moerdijk.nl/rijwbewijs
http://www.moerdijk.nl/afvalwijzer
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ONTDEK DE GEMEENTE  

 
 
De gemeente Moerdijk bestaat uit 11 karakteristieke plaatsen en is omgeven door water. 
Het is een gemeente met bijna 37.000 inwoners. Hemelsbreed is het van Zevenbergschen 
Hoek naar Willemstad bijna 25 kilometer. Moerdijk is qua oppervlakte de op één na 
grootste gemeente van Noord-Brabant. De centra en dorpen in Moerdijk hebben elk hun 
eigen karakter. Sommige zijn agrarisch, andere weer stedelijk of historisch. Elk dorp heeft 
in ieder geval een vriendelijke en gastvrije sfeer. We hopen dat je het naar je zin hebt en 
je welkom voelt in onze gemeente. Mocht je iets nodig hebben, we helpen je graag. 
 

De feiten op een rij: 
 

- 3e grootste gemeente qua oppervlakte van provincie Noord-Brabant  

- 4e zeehaven van Nederland 

- 184 km2 groot 

- 38.000 inwoners  

- 10.000 arbeidsplaatsen 

- Veel banen in logistieke sector (Port of Moerdijk) 

- Aantal arbeidsmigranten: 2300 geregistreerd, afkomst uit: Polen, Roemenië, 

Hongarije, Letland, Bulgarije 
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Vrije tijd 

In de gemeente Moerdijk kun je sporten bij een vereniging of bij sportscholen. Sporten 

kan zowel binnen als buiten. Zwemmen kun je binnen in De Niervaert in Klundert en in De 

Oester in Fijnaart. Buitenbaden zijn: De Bosselaar in Zevenbergen en Het Buitendiep in 

Willemstad. 

 

Ook zijn er jachthavens voor plezierboten in Willemstad. 

In Zevenbergen staat theater De Schuur en in Zevenbergschen Hoek is er een 

muziekschool.  

 

Er zijn verschillende kerken: 

Gereformeerde kerk Zevenbergen: Stationsstraat 2 

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Zevenbergen: Noordhaven 2 

Hervormde kerk Zevenbergen: Markt 4 

Oud gereformeerde gemeente Nederland: Noordschans 10, Klundert 

Protestantse gemeente Moerdijk: Wilhelminaplein 2 

Protestantse Dorpskerk, Kerkring 1, Fijnaart 

Katholieke kerk Zevenbergen: H. Bartholomeus, Markt 19 

Katholieke kerk Fijnaart: H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26 

Katholieke kerk Zevenbergschen Hoek: H. Bartholomeus, Kerkplein 4 

 

In de gemeente Moerdijk zijn er genoeg historische plekken te zien en te ontdekken. 

Informatie en leuke activiteiten vind je bij Visit Moerdijk (TIP Zevenbergen, Molenstraat 

2b of visitmoerdijk.nl). 
 
 

     
 

Supermarkten 
 

• Casa: Roemeense supermarkt, Zevenbergen 

• Rynek: Poolse supermarkt, Zevenbergen 

• Verder in Zevenbergen: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Van Drimmelen 

• Fijnaart: Jumbo 

• Klundert: Albert Heijn 

• Moerdijk: Spar 

• Standdaarbuiten: Spar 

http://www.visitmoerdijk.nl/
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• Willemstad: Jumbo 

• Je kunt online boodschappen bestellen bij Albert Heijn en Jumbo. Deze worden 

thuisbezorgd. 

Kringloopwinkel 

Vaak zijn kleren, schoenen, apparaten of huisraad nog goed te opnieuw gebruiken door 

iemand anders. Die zaken vind je in de kringloopwinkel. Je betaalt hier minder geld en je 

gaat verspilling tegen. 
 

Kringloopwinkels zijn Emmaus in Langeweg en Kringloop Mamas Huisraad in 

Zevenbergen. Er zijn grotere kringloopwinkels in Breda, Etten- Leur en Roosendaal. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Corona  

Prikken zonder afspraak 

Wil je een Coronaprik zonder afspraak? Op de site van 

prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl vind je meer informatie. Neem je legitimatie mee 

en vul de gezondheidsverklaring  (beschikbaar in veel talen) ter plaatse in. Wil je liever 

een afspraak maken voor de coronaprik? Bel: 0800 7070 (Nederlands en Engels). 

Vragen over Corona 

Heb je vragen over Corona of over de vaccinatie(s)? Dan kun je bij vragenovercorona.nl 

terecht. Dat kan in meerdere talen. Bel 0800 7707707 (gratis). 

Meer weten over het Coronavirus in Nederland? Ga dan naar corona.steffie.nl/nl/ voor 

informatie in je eigen taal. 

Gezondheidszorg 

Huisartsen 

Vraag je werkgever met welke huisarts er afspraken zijn gemaakt. Of zoek zelf een 

huisarts. Er zijn verschillende huisartsen en tandartsen in de gemeente Moerdijk, soms 

zijn er patiëntenstops.  
Heb je na 17.00 uur, in het weekend of op feestdagen met spoed een huisarts nodig? Bel 

dan naar de huisartsenpost in Roosendaal (0165 – 530 200). 

 

 
 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
http://www.vragenovercorona.nl/
https://corona.steffie.nl/nl/
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Maatschappelijk werk 

Heb je persoonlijke vragen of problemen waar je met iemand over wilt praten? De 

maatschappelijk werkers van Surplus luisteren en denken met je mee. Hun hulp is gratis. 

Je kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld: angst, depressie, eenzaamheid,  

gezondheid, rouw of problemen op het werk. Kijk op www.surplus.nl of bel voor een 

afspraak naar: 0168 - 33 13 57.  

 

Ziekenhuizen 

Voor spoedeisende zaken bel je 112, dit is voor politie, brandweer en ambulance.  

Ga je rechtstreeks naar het ziekenhuis, terwijl het niet spoedeisend is, dan moet je de 

zorgkosten zelf betalen. Ook kan een ziekenhuis je weigeren.  

Ziekenhuizen in de buurt zijn er in Roosendaal, Breda, Dordrecht en Rotterdam. Voor 

specialistische zorg van artsen in het ziekenhuis heb je altijd een verwijzing nodig van de 

huisarts. 

 

Kinderen 
 
Als je zelf overdag werkt, kun je in Nederland je kind op laten vangen in een 
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang (BSO). Kinderen tussen de 5 
en 16 jaar moeten verplicht naar school. Zodra je in Nederland bent, moet je je kind 
aanmelden op een school.  

 

Een peuterspeelzaal is voor hele jonge kinderen die daar enkele uren per week 

opgevangen worden. 

Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0-4 jaar, ouders kunnen zelf bepalen hoe vaak 

hun kind hierheen gaat.  

De BSO is opvang voor kinderen tussen 4-13 jaar. Hier is opvang voor, tijdens en na 

schooltijd en in de vakanties. Je kunt hier vanuit de Belastingdienst of de gemeente een 

toeslag voor krijgen. 

Voor meer informatie over onderwijs en opvang kun je contact opnemen met de 

gemeente: telefonisch via 14 0168 of per e-mail info@moerdijk.nl. 

 

 

Taal 

Curio 

Kom je uit een EU-land en wil je Nederlands leren? Dat heet NT2 (Nederlands als tweede 

taal) en je volgt het bij Curio. Als je binnen de gemeente Moerdijk woont, krijg je hier 

http://www.surplus.nl/
tel:0168331357
mailto:info@moerdijk.nl
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subsidie van de overheid voor. Je betaalt een eigen bijdrage van maximaal 100 euro per 

cursus. Je kunt de les volgen in Zevenbergen. 

 

Voor leerlingen vanaf 12 jaar die de taal nog niet voldoende beheersen, is er bij Curio in 

Breda en in Bergen op Zoom de internationale schakelklas (ISK). De nadruk ligt hier op het 

leren van Nederlands als tweede taal.  

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.curio.nl  

 

Bibliotheek  

Bij Bibliotheek West- Brabant (Kasteelweg 3 in Zevenbergen) kun je boeken lezen of een 

basiscomputercursus volgen. In het Taalpunt kun je terecht voor al je vragen op het 

gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, makkelijke boeken lezen of informatie over 

taal, lezen en leren. 

 

        
 

Taalspreekuur: iedere donderdag van 10.00 – 12.00 uur  

Taaloefengroep: maandagmiddag 13.30 – 15.00 uur (aanmelden)  

Taalcafé: samen Nederlands praten iedere donderdag: 13.30-15.00 uur (vrije inloop). 

 

Kijk voor meer informatie op: bibliotheekwb.nl 

Vervoer 

Om in Nederland met het openbaar vervoer te kunnen reizen, heb je een OV-chipkaart 

nodig (ov-chipkaart.nl). Deze koop je op stations, bij Primera of bij diverse supermarkten. 

Je kunt geen losse trein- of buskaartjes kopen. 

Aanvragen OV-kaart 

Met de OV-chipkaart kun je met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. De OV-

chipkaart kan aangeschaft worden op stations, in verschillende winkels en supermarkten, 

maar ook online. Meer informatie over het aanvragen kun je vinden op ov-chipkaart.nl of 

bel: 0900-0980. 

 

http://www.curio.nl/
http://www.bibliotheekwb.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
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Trein: in Zevenbergen is een treinstation: ns.nl  

 

Vliegveld: er zijn vliegvelden in Amsterdam (Schiphol), Rotterdam/ Den Haag, Eindhoven, 

Maastricht en Groningen.  

Reisplanner (9292) 

Op de website van 9292 kun je zien hoe je met het OV op je bestemming komt. Vul je 

huidige locatie en gewenste bestemming in en de app laat je zien welke bus, tram, of trein 

je moet nemen 9292.nl 0900-9292 (€0,90 /min). 

Verkeer 

In Nederland gelden strenge regels voor alcohol- en druggebruik in het verkeer en de 

boetes zijn hoog. Ook breng je jezelf en anderen ernstig in gevaar. Er is een limiet van 0,5 

promille. Rijden onder invloed van alcohol of drugs is een misdrijf.  

Voertuigen moeten voorzien zijn van een geldig kenteken, anders mogen deze door de 

politie van de weg worden gehaald. Met een buitenlands kenteken mag je maximaal 6 

maanden belastingvrij rondrijden. Als je hier ingeschreven staat, moet je ook je auto laten 

registreren bij de RDW en je kenteken over laten zetten naar een Nederlands kenteken. 

Ook moet je dan wegenbelasting gaan betalen. Soms is er ontheffing mogelijk via de 

Belastingdienst.  

 

Verzekeren 
 
Kom je in Nederland wonen en werken bij een Nederlands bedrijf? Dan ben je verplicht 

een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Soms helpt jouw werkgever of het 

uitzendbureau je hierbij. Sluit je zelf een zorgverzekering af? Doe dit dan zo snel mogelijk 

en in ieder geval binnen vier maanden nadat je hier gaat werken. Je betaalt zelf medische 

kosten tijdens de periode dat je niet verzekerd bent. 

 

Iedereen die schade veroorzaakt aan een ander is daarvoor financieel aansprakelijk. Een 

‘wettelijke aansprakelijkheidsverzekering auto’ is verplicht. Bestuurders van 

motorvoertuigen zonder WA-verzekering zijn strafbaar. 

 

Werken 
 

http://www.ns.nl/
http://www.9292.nl/
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Identiteitsbewijs 

In Nederland moet je je altijd kunnen legitimeren, dus ook op je werk. Je werkgever zal 

een kopie maken van het identiteitsbewijs of paspoort. Je werkgever moet deze daarna 

wel aan jou teruggeven. 

 

Nederlandse bankrekening 

Jouw werkgever maakt je loon over naar je Nederlandse bankrekening. Dit kan ook naar 

een buitenlandse bankrekening, maar het duurt dan langer voordat je je loon hebt.   

 

Arbeidsovereenkomst 

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken, rechten en plichten over je werk. Zo is 

het voor beide partijen duidelijk. Soms worden afspraken mondeling gemaakt. Vraag dan 

altijd om een schriftelijke bevestiging. 

 

Fairwork.nu 

Stichting FairWork richt zich op de ondersteuning van buitenlandse werknemers in 

Nederland. Je kunt aan hen anoniem en kosteloos je vragen stellen.  

 

Ontslag 

Als je ontslagen bent en je geen inkomen meer hebt, dan is het belangrijk om zo snel 

mogelijk een nieuwe baan te vinden. Dat kan bijvoorbeeld via het UWV, via de website 

van de Europese Unie (EURES) of via uitzendbureaus.  

Heb je hier geen werk meer, maar verblijf je wel in Nederland? Dan kun je voor de tijd dat 

je geen werk hebt een WW-uitkering aanvragen. Dit doe je bij het UWV, de 

uitkeringsorganisatie in Nederland. Je hebt dan wel een aantal verplichtingen. 

Bijvoorbeeld om in Nederland te verblijven en om te solliciteren en het UWV hiervan op 

de hoogte te houden. 

 

        
 

workinnl.nl 

Als je komt werken en wonen in Nederland komt er veel op je af. Op workinnl.nl vind je 

uitleg over je rechten en plichten, wat je moet regelen en welke afspraken je moet 

maken. Zo word je geholpen om hier veilig en gezond te kunnen wonen en werken. Ook 

biedt deze website een verzameling van de juiste instanties die jou verder kunnen helpen 

met jouw vragen. De website is in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Roemeens en 

Bulgaars. 

http://www.fairwork.nu/
https://www.uwv.nl/particulieren/ontslag/na-mijn-ontslag/index.aspx
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/plichten-met-ww-uitkering
http://www.workinnl.nl/
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Wonen 

Het is moeilijk om in Nederland aan een woning te komen. Er is veel vraag naar 

huurwoningen, maar er zijn niet zo veel woningen te huur. Daarom zijn er wachtlijsten. Je 

kunt huren via een corporatie of via particuliere verhuur. Soms zorgt je werkgever voor 

woonruimte. 

De prijs voor koopwoningen is op dit moment hoog. Je moet voldoende inkomen hebben 

en meestal een vast  dienstverband om een hypotheek af te kunnen sluiten. Ook heb je 

eigen middelen nodig die je moet inleggen om een huis te kunnen kopen. 

 

Woningen huren 

klikvoorwonen.nl      

 

Woning kopen        

funda.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klikvoorwonen.nl/
http://www.funda.nl/
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Colofon 

Dit is een uitgave van de gemeente Moerdijk 

September 2022 

 

Deze informatiemap voor buitenlandse werknemers is verschenen in het Engels, Pools, Roemeens en Oekraïens.  

Extra mappen zijn aan te vragen via: arbeidsmigranten@moerdijk.nl 

Aan de informatie in deze map kunt u zich geen rechten ontlenen.  

mailto:arbeidsmigranten@moerdijk.nl

