Expeditie Zuidwaterlinie: via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur
Vanaf 19 tot en met 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie
Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom
tot Grave. Onderweg worden zij getrakteerd op gezelligheid, een hapje, een drankje én een culturele verrassing.
Ook in Willemstad en Klundert staan er tal van activiteiten op het programma.
Zuiderwaterlinie bewandel je niet alleen het
grootste monument van Brabant, maar doe
je ook nog eens 1001 ontdekkingen langs
militair erfgoed, de natuur en de rijke cultuur in
Brabant. Dagelijks worden de wandeletappes
gezamenlijk afgesloten. Iedereen is welkom om
naar de culturele dagafsluitingen te komen,
ook als je niet hebt meegewandeld. Verwacht
spectaculaire gebeurtenissen en onverwachte
wendingen tijdens de dagelijkse gezamenlijke
afsluitingen: zing mee met de leukste liedjes,
verwonder je tijdens een dansvoorstelling of ga
mee op reis in absurdistische theater.

Willemstad – Klundert: vrijdag 21 juni
De stad van Willem van Oranje, vader des

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.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Oude Veiling 15 in Fijnaart
Plaatsen van een nieuwe schutting
• Lapdijk 18 in Moerdijk
Wijzigen van de reeds eerder verleende 		
		
vergunning
• Steenweg 49 in Moerdijk
Plaatsen van de Mariakapel en 		
		
verlichtingsarmaturen in de klokkentoren
• Achterdijk 61 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde
		
van de woning
• Noordhaven en Zuidhaven in Zevenbergen Realiseren van bruggen en steigers
• Hazeldonk 6 in Langeweg
Uitbreiden van de woning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Kievitweg 2 in Klundert
• 't Magesijn 93 in Klundert
• Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert
• Kuringen 8 in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een nieuwe poederinstallatie
Plaatsen van een fietsenberging
Uitbouwen van de achterzijde van de woning
Vervangen van de garagedeur door een pui

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Noordschans (ongenummerd) Klundert
Het bouwen van een woning en het aanleggen
		
van een uitrit
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Schansdijk 5 Zevenbergen
		
		

Omschrijving project
Bouwen van een machineberging in combinatie
met de aanleg van een landschappelijke 		
inpassing
		

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Campagneweg 10 in Zevenbergen, voor het veranderen van de inrichting
• Oude Kerkstraat 32 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op grond
		
van het aspect
• Graanweg 17 in Moerdijk
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden
Wegafsluitingen
• Vanwege de jaarlijkse Braderie en kermis in Klundert zijn vanaf 20 tot en met 24 juni 2019 de
Voorstraat, de Molenstraat, de Brugstraat en de Stadhuisring in Klundert afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers.
• Vanwege het Notenkrakersfestival is op 23 juni 2019 de Markt in Zevenbergen afgesloten voor
alle verkeer, behalve voor voetgangers.
• Vanwege een buurtfeest is op 22 juni 2019 van 12:00 uur tot 02:00 uur de Stationsstraat in
Zevenbergen afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Evenementenvergunning
Het houden van de viering van het eerste lustrum van v.v. Oranje-Blauw ’14 aan de Polderstraat
3 in Heijningen op 22 juni 2019 van 18:30 tot 01:00 uur.
Vaststelling beleidsregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de
vergadering van 3 juni 2019 de Beleidsregel De Moerdijkregeling heeft vastgesteld.
De aangepaste beleidsregel treedt in werking op 20 juni 2019 en ligt voor iedereen bij de
receptie in het gemeentehuis ter inzage.

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
 06 127 768 57

vaderlands: vestingstad Willemstad. In
dit prachtig stukje Brabant vertrekken de
wandelaars van de korte etappe op 21 juni om
18 uur aan Restaurant Bellevue. Dankzij
de Braziliaanse tonen van de 35 slagwerkers
van Xammeramme zal de sfeer onder de
wandelaars onmiddellijk optimaal zijn.
In Klundert worden de wandelaars met tal
van activiteiten onthaald: een grote braderie,
kermis en drie grote podia. Van een feestelijke
dagafsluiting gesproken!

Gratis deelname

Expeditie Zuiderwaterlinie is de ideale
gelegenheid om samen het verhaal van de
Zuiderwaterlinie te horen, te zien én te
beleven.
Iedereen is welkom om aan te sluiten
bij een van de tochten of om zelfs de
volledige Expeditie te wandelen.
Deelname is gratis, inschrijven via
www.expeditiezuiderwaterlinie.nl/inschrijven 

29 juni: opening dorpshart
Moerdijk!
Een multifunctioneel ontmoetingscentrum met
een park, sportcourt, jeu de boulesbaan én
een speeltuin voor jong en oud, met en zonder
beperking. Dat is het nieuwe hart van dorp
Moerdijk, op het terrein aan de Steenweg, waar
eerder de voormalige rooms-katholieke kerk
stond.
Op zaterdag 29 juni wordt het nieuwe
dorpshart van Moerdijk officieel geopend.
Tussen 10.00 en 18.00 staat dorp Moerdijk
dan bol van de festiviteiten. Officiële opening
van het nieuwe dorpshart is om 14.00 uur.

Andere feestelijke momenten die dag: 10.30
uur: opening speeltuin. 11.00-14.00 uur: Open
Huizenroute. 11.00-13.00 uur: Rondleiding
klooster en oude pastorie. 15.30 uur: opening
sportcourt door Soufiane Touzani, freestyle
voetballer en vlogger. 16.00 uur: barbecue.
En verspreid over de hele dag diverse
optredens.
Meer weten?
www.dorpmoerdijk.nl/openingdorpshart
Facebook: ‘Kom wonen in dorp Moerdijk’ 
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De mooiste en gezelligste vestingsteden van
Nederland vind je langs de Zuiderwaterlinie.
Hier komt 450 jaar geschiedenis samen, want
aan de hand van historische verdedigingslinie
kan vrijwel het hele verhaal van het oorlogsverleden van Brabant verteld worden.
Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie kan dagelijks
gekozen worden tussen een langeafstandetappe (± 20 km) of een kortere recreatieve
tocht (± 10 km). Wie kiest voor de lange afstand,
kiest voor de groene omgeving en wandelt op
eigen gelegenheid. Sluit je aan bij de kortere
etappe, dan wandel je in groepsverband.
Gidsen vertellen tijdens de wandeling over de
geschiedenis van de Zuiderwaterlinie en er is
aandacht voor het landschap. Tijdens Expeditie

19 juni 2019
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Cadeaubon € 35,-: waarderingsmenu voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde!
Daarom kunnen zij iedere maand deelnemen
aan leuke activiteiten en is er in november
de 'Week van de Mantelzorg'. En…als blijk
van waardering is er het Waarderingsmenu:
een cadeaubon van € 35,- die te besteden is
bij verschillende lokale ondernemers. U kunt
maximaal 4 mantelzorgers aanmelden (per
zorgvrager) voor het waarderingsmenu.

Wie komt in aanmerking voor het
waarderingsmenu?

Als iemand voor ongeveer acht uur per week
zorgt voor een familielid, buurvrouw, vriend
of iemand anders in de directe omgeving

die hulpbehoevend is en dit gedurende
drie maanden onbetaald doet, dan is hij/zij
mantelzorger en komt in aanmerking voor de
mantelzorgwaardering.

Hoe kunt u het menu aanvragen?

U kunt vanaf 1 juli tot en met 31 december
2019 het waarderingsmenu 2019
aanvragen. Dit kan digitaal via
https://www.moerdijk.nl/Mantelzorgwaardering
Heeft u geen computer? Dan vraagt u het menu
aan via onderstaand adres; Surplus Welzijn,
Waarderingsmenu 2019, t.a.v. Mantelzorg
Moerdijk, Antwoordnummer 6450,
4760 WN Zevenbergen 

