Veilig van en naar school:
laat de auto ook eens staan
De scholen zijn weer begonnen, en dat betekent meer drukte op de wegen van en naar de scholen. Belangrijk om te zorgen
dat kinderen op weg naar school zo veilig mogelijk kunnen deelnemen aan het verkeer. Tip namens Veilig Verkeer Nederland (VVN): laat de auto eens wat vaker staan en breng kinderen met de fiets of lopend naar school.
Ook in Moerdijk is de drukte op de wegen in de
buurt van de scholen de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt met name doordat steeds meer
ouders hun kind(eren) met de auto naar school
brengen en weer ophalen. Daar zijn natuurlijk altijd prima redenen voor; bijvoorbeeld de
weersomstandigheden en/of de ouder die na het
wegbrengen meteen doorrijdt naar het werk.
Kinderen die echter vaak met de auto naar
school worden gebracht doen zelf weinig ervaring op met verkeerssituaties. Gevolg hiervan
is dat ze vaak niet goed zelfstandig deel kunnen nemen aan het verkeer, wat kan leiden tot
gevaarlijke situaties en ongevallen.
Alle scholen in Moerdijk doen hun best om kinde-

ren te leren hoe om te gaan met verkeersveiligheid. Maar dat onderwerp is niet alleen in de
schoolbanken te leren.
Praktijkervaring opdoen is minstens zo belangrijk. Daarom sluit Moerdijk zich aan bij de tip
van VVN: laat eens wat vaker de auto staan en
begeleid zoon of dochter op de fiets of lopend
naar school. Zo kunnen lastige verkeerssituaties
worden ‘geoefend’ en wordt de kans op ongevallen verkleind.
Meer weten over verkeersveiligheid en wat we
als gemeente Moerdijk allemaal doen?
Kijk op www.moerdijk.nl en zoek op ‘verkeer en
vervoer’. 

24 september informatiemarkt centrum Zevenbergen
De terugkeer van de haven in het centrum van Zevenbergen komt dichterbij. Daarom is er op 24 september een informatiemarkt in het gemeentehuis.
In oktober start het ‘echte werk’. Dat begint
met de riolering, die wordt vernieuwd en
verplaatst om ruimte te maken voor het water.
Verder wordt het haventracé bouwrijp gemaakt. Daarna kunnen de eerste damwanden

de grond in. Naar verwachting gebeurt dat eind
dit jaar.
Op de informatiemarkt worden de werkzaamheden en de planning toegelicht. De aannemer

presenteert de techniek achter het project en
u kunt onder meer uw licht opsteken over het
verkeersplan en kennismaken met centrummanager Floor Cammaert en omgevingsmanager
Ruben Herregodts.

De informatiemarkt vindt plaats op maandag
24 september in het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. U kunt
vrij binnenlopen tussen 16 en 20 uur. 

Bekendmakingen

Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum 			
- Beerendonk, W.J.W.
22-08-1989

Predicaat dementievriendelijk
voor bibliotheek VANnU
Bibliotheek VANnU is de eerste organisatie in de gemeente Moerdijk met het
predicaat ‘dementievriendelijk’. Op 21 september (Wereld Alzheimerdag) ontvangen de medewerkers uit handen van o.a. wethouder Eef Schoneveld deze officiële
‘erkenning’. Met dank aan de dementiecollectie van de bibliotheek, die voor alle
inwoners beschikbaar is.
Een dementievriendelijke bibliotheek? Het betekent dat de medewerkers een speciale training
hebben gevolgd om mensen met dementie te
herkennen, contact met hen te maken en goed
van dienst te kunnen zijn. Maar de bibliotheek
heeft ook een speciale dementiecollectie met
boeken over het onderwerp (zowel informatief,
maar ook romans) en speelfilms. Verder is er de
dementiekoffier (met overzichtelijke informatie
over dementie en alles dat er bij komt kijken) en
de 10-signalenkaart (een kaart die helpt bij het
herkennen van de eerste tekenen van dementie).
Bij het samenstellen van de collectie is zo goed
mogelijk geprobeerd om te zorgen dat er voor
alle leeftijdsgroepen iets is, dus niet alleen voor
volwassenen, maar ook voor kinderen.

1.000 in 2030. Gemeente Moerdijk is zelf al op
een aantal manieren bezig om inwoners met
dementie waar mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld
in samenwerking met o.a. Alzheimer Nederland,
zorgverzekeraar CZ, Thebe en Surplus. Zo zijn er
bijvoorbeeld gratis trainingen voor mantelzorgers
‘Hoe ga ik om met dementie’. Maar er is ook elke
maand het Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen.
Elke derde dinsdag van de maand, afwisselend
in Made (zorgcentrum de Wijngaerd) en Zevenbergen (de Zeven Schakels) van 19.00-21.30 een
bijeenkomst voor mensen met dementie, hun
naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen
zij in alle openheid praten over dementie, onder
leiding van een deskundig gespreksleider.

Aanleiding voor de bibliotheek VANnU was eigenlijk behoorlijk logisch: het aangelegen Surplus
in Zevenbergen biedt zorg aan bewoners met
dementie. En dus is het onderwerp dementie iets
dat feitelijk op loopafstand ligt van de bibliotheekvestiging in Zevenbergen.

Er is ook een speciaal telefonisch meldpunt voor
wie signalen van dementie herkent, of een nietpluisgevoel heeft. De oproep wordt doorgezet
naar een van de deelnemende zorginstanties, die
de melding gaan onderzoeken. Zo kan dementie
op tijd gesignaleerd worden. Het nummer: 0168
331 885.

Inwoners met dementie

Meer weten?

Het aantal dementiepatiënten in Moerdijk stijgt
naar verwachting naar 660 in 2020 en bijna

Contact

www.bibliotheekvannu.nl
www.moerdijk.nl/dementie 

 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

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
•	Het houden van een uitwisselingsconcert in gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 14 oktober 2018 van 13:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 11 september 2018)
•	Het houden van een vrijwilligersavond bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad
op 27 oktober 2018 van 17:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 11 september 2018)
•	Het houden van een tweedehands kleding- en speelgoedbeurs in de Singelschool aan de
Singel 1 in Willemstad op 5 oktober 2018 van 19:00 uur tot 21:30 uur en op 6 oktober 2018
van 10:00 uur tot 13:30 uur (verzonden 11 september 2018)
•	Het houden van een kinderkledingbeurs in het schoolgebouw aan de Koningin Julianastraat
25 in Fijnaart op 29 september 2018 van 10:30 uur tot 13:30 uur (verzonden 11 september
2018)
•	Het houden van een besloten bedrijfsfeest op de Middenweg 34 in Moerdijk op 3 oktober
2018 van 09:30 uur tot 14:30 uur (verzonden 11 september 2018)
 Wegafsluitingen
Vanwege de Vestingloop zijn op 23 september 2018 diverse wegen in en rondom Willemstad
tussen 10:00 en 17:30 uur tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- St. Janstraat 22 in Standdaarbuiten
uitbreiden van de woning
- Steenweg 2 in Moerdijk	omkleuren identificatie Firezone naar Esso
Express
- Lillehammer 3 in Klundert
bouwen van een woning met uitrit
- Steenpad 6 in Willemstad
realiseren van een doorgang in de muur
-	
Zomervlinder 2 t/m 20 (even)
bouwen van 10 starterswoningen
in Standdaarbuiten		
- Hoge Heijningsedijk 15 in Heijningen
legaliseren van een paardenbak
- Prins Johan Frisostraat 11 in Willemstad
plaatsen van een dakkapel
- Havenstraat 7 in Standdaarbuiten
veranderen van een kerkgebouw naar wonen
- Schansdijk ong. in Zevenbergen
plaatsen van een nieuw tuinhuisje (kavel 46)
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Oudemolensedijk 9 in Fijnaart
uitbreiden Aldi en vernieuwing koopcentrum
- Grintweg 27 in Moerdijk	vervangen van de gevelplaten, kozijnen en de
voordeur
- Van Vlaanderenstraat 48 in Klundert
Plaatsen van een carport
- Wieken 19 in Standdaarbuiten
plaatsen van een erfafscheiding
- Transitoweg 5 in Moerdijk	verbouwen van de kantoorruimte naar
laboratorium
-

Oostelijke Randweg 6 in Moerdijk
wijzigen van de op- en overslaglocatie
Fortweg 1 in Heijningen
maken van een uitweg
Munterij 2 in Zevenbergen
plaatsen van 2 buitensilo's
Noordschans 31 in Klundert	bouwen van een woning en aanleggen van
een inrit
De Meeren 147 in Zevenbergen
realiseren van een inrit
Hoofdstraat 6 in Zevenbergschen Hoek
veranderen van opslag naar horeca
Doctor Ariënslaan 159 in Zevenbergen	plaatsen van een nieuwe schutting naast de
woning
Rijksweg A 59 in Fijnaart
plaatsen van een AdBlue installatie
Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten
bouwen van 2 woningen

