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Een regenboog in Klundert
65+ en meer weten over
openbaar vervoer?

Bezoekadres gemeentehuis
Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Op 17 augustus staat het Reizend Reisloket op de
weekmarkt in Zevenbergen. Dit loket is bedoeld om
senioren bij te praten over de mogelijkheden van het
openbaar vervoer, zoals de lijnbus en de buurtbus. Het
loket is bemenst door deskundige OV-ambassadeurs
en zal van 10:00 tot 16:00 uur op de weekmarkt staan.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
(na 12.00 uur alleen op afspraak)
Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur
Voor tijden inloop of afspraak zie
www.moerdijk.nl of bel 14 0168

OV-ambassadeurs bekijken in een persoonlijk gesprek
wat de reisbehoefte en mogelijkheden zijn van bezoekers. Op basis daarvan geven zij bezoekers van het
Reizend Reisloket een persoonlijk reisadvies. Extra
voordeel: 65-plussers kunnen bij het Reisloket gratis
een persoonlijke chipkaart aanvragen (normaal kost
deze 7,50 euro). Hiervoor moeten zij een geldig legitimatiebewijs en pasfoto meebrengen.

Postadres
Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
E-mail: info@moerdijk.nl

Internet
www.moerdijk.nl
www.facebook.com/GemeenteMoerdijk
@Moerdijkse_Stem

Het Reisloket wordt georganiseerd door de Regio
West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant. Later
dit jaar staat het loket ook in Klundert (datum is nog
niet bekend).

Telefoonnummers:
Gemeente: 14 0168
Spoedmelding buiten de openingstijden van het
gemeentehuis? Bel dan: 14 0168
WhatsApp: 06 127 768 57
Milieustraat: 0168 329700
Milieuklachten
(ook buiten kantoortijd): 013 2060500
Politie (niet spoedeisend): 0900 8844
Politie, brandweer, ongevallen: 112

Voor nieuws in geval van een
calamiteit:
Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Ingezonden door Josephine Boelhouwers
Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan
naar info@moerdijk.nl. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere
drukwerken.

Maak uw woning klaar voor de toekomst!
Stimuleringslening van gemeente Moerdijk
Met de Stimuleringslening van de
gemeente Moerdijk kunt u het wooncomfort van uw woning verhogen. Wij
bieden een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente.
Het principe is simpel: de gemeente
verstrekt een goedkope lening voor
verbetermaatregelen aan uw woning
op het gebied van duurzaamheid,
veiligheid en/of levensloopbestendigheid. Deze regeling is uniek in Nederland. Moerdijk is de eerste gemeente
die dit volledige pakket aanbiedt aan
haar inwoners.

U kunt de kwaliteit van uw woning verbeteren;
Uw energierekening gaat direct omlaag;
U kunt langer in uw huis blijven wonen;
U woont veiliger;
U betaalt een lage rente;
Uw woning wordt meer waard.

Om u een inzicht te geven waar u de Stimuleringslening zoals voor kunt gebruiken:

Duurzaamheid
Besparen op je energierekening, dat is toch fijn?
Met het treffen van verschillende maatregelen, zoals
bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, een
warmtepomp, HR++ glas en/of het uitvoeren van isolatiemaatregelen, kunt u uw woning duurzaam maken
en energie besparen.

Toekomstbestendig
U kunt ook verbetermaatregelen treffen waardoor uw
woning nog prima bewoonbaar is als uw levensomstandigheden veranderen, door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte en/ of handicap. Zo kunt u uw bijvoorbeeld een slaapkamer en badkamer op de begane
grond realiseren, deuren verbreden, drempels verwij-

Het snoeiseizoen voor de Taxus Baccata is weer
begonnen. Gooi uw snoeisel niet zomaar in de
GFT-bak maar lever deze in bij de milieustraat. Zo
kunt u meehelpen met de strijd tegen kanker. Taxus
voor Hoop in een organisatie met een ANBI status
die zich inzet voor de strijd tegen kanker. Dat doen
zij door het inzamelen van het Taxus snoeisel. In de
jonge scheuten van de Taxus Baccata zit namelijk
de werkzame stof Baccatine, wat een essentieel
onderdeel is in de behandeling tegen kanker.

Tot eind augustus
De actieperiode waarin gesnoeid kan
worden, loopt tot eind augustus omdat
alleen binnen deze periode de concentratie Baccatine optimaal is in de jonge, nieuwe
takjes van de Taxus. Buiten deze snoei-periode is
de concentratie van de werkzame stof te laag om
te kunnen gebruiken. Snoeisel dat vervuild is met
dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel,
is niet bruikbaar en moet geweigerd worden. Probeer daarom het snoeisel met plastic op te vangen
wanneer u gaat snoeien.

De voordelen van het inzetten van
onze lening:
•
•
•
•
•
•

Taxus voor Hoop Snoei hard tegen kanker

Inleveren bij de milieustraat

deren, huiselijke elektronica (domotica)-maatregelen
uitvoeren en/of een traplift plaatsen.

Veiligheid
Het is ook fijn om u veilig te voelen in uw woning.
Negen van de tien woningen zijn helaas onvoldoende
beveiligd, waardoor een inbreker er gemiddeld 30
seconden over doet om binnen te komen. U kunt
hier iets tegen doen. Bij een woning die is beveiligd
conform het landelijke Politiekeurmerk Veilig Wonen,
is de kans dat er wordt ingebroken namelijk 95%
kleiner. Met onze lening kunt u de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen, zoals: gecertificeerd hangen sluitwerk, verlichting bij de buitendeuren, rook- en
koolmonoxidemelders en /of een alarmsysteem.

Gratis, vrijblijvend en onafhankelijk
advies nodig?
Heeft u een deskundig advies nodig bij het bepalen

van verbetermaatregelen? Maak dan een afspraak
met één van onze partners; Inbraakproof, Energiek
Moerdijk en Wonen met Gemak. Zij geven een gratis,
vrijblijvend en onafhankelijk advies op maat.

Energiek Moerdijk
Voor advies op het gebied van duurzaamheid.
E: besparen@energiekmoerdijk.nl
I: www.energiekmoerdijk.nl

Wonen met Gemak
Voor advies over te nemen verbetermaatregelen,
waardoor uw woning nog prima bewoonbaar is als
uw levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte en/ of handicap.
T: 06 839 66 100
E: servicepunt@wonenmetgemak.nl
I: www.wonenmetgemak.nl

Laten we samen de strijd aan gaan tegen kanker.
Snoei uw Taxus en lever die in bij de speciale
bakken op de milieustraat aan de Fuutweg 4 in
Klundert. Voor meer informatie en snoei-instructies,
kijk op www.taxusvoorhoop.nl.

Inbraakproof
Voor advies op het gebied van het beveiligen van uw
woning.
T: 0168 756 444
E: info@inbraakproof.nl
I: www.inbraakproof.nl
Voor meer informatie over de
Stimuleringslening, kijk op
www.moerdijk.nl/stimuleringslening
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7 t/m 13 september: Actieweek NIX Zonder ID!
Jongeren die alcohol of tabak willen
kopen hebben nog lang niet altijd
een ID bij de hand. Bovendien vragen
verstrekkers er ook niet altijd naar.
Daarom houdt het Trimbos-instituut
van 7 t/m 13 september 2017 de
landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’.

ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de
24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX
18 een zaak van ons allemaal!
In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de
doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder
de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt,
maar het kan nog een stuk beter. Structureel gebruik
van een ID kan daarin uitkomst bieden. Daarom staat
de themaweek in het teken van het (spontaan) tonen
van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol
of tabak.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te
verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn
jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol
bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in
het café, de sportkantine, het park en op straat. Die
leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk
voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de

Wat kunnen jongeren doen?
Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan
hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van

alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten,
slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en
tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van
de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm
mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun
ID tonen.

Wat kunnen verstrekkers doen?
Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel
verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig
om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen
aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om
naar een ID te vragen, maar het is in het belang van
ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen
we samen!

Jongerenwerk Moerdijk: ‘lichter’ om ‘zwaarder’ te voorkomen
pubers over loverboys, drugs en social media, maar ook
het contact leggen met jongeren op straat of school
die behoefte hebben aan coaching of ondersteuning.
In sommige gevallen worden deze jongens of meiden
dan doorverwezen naar het CJG, voor ‘zwaardere’
ondersteuning. Maar het kan ook omgekeerd zijn: het
CJG verwijst een geval door naar Stephan en zijn collega’s, wanneer ‘zware’ ondersteuning wat teveel van
het goede is. En ook als er geen problemen zijn komen
jongeren binnenlopen bij Jongerenwerk Moerdijk, om
bijvoorbeeld aan te sluiten bij leuke activiteiten of om
zichzelf te ontwikkelen op verschillende gebieden.

Als we in een zo vroeg mogelijk
stadium ‘lichtere’ hulp bieden
kunnen we zorgen dat ‘zwaardere’
hulp straks niet nodig is. Dat is de
koers van de gemeente Moerdijk als
het gaat om jeugdhulp. Eén van de
manieren om dat te realiseren is dat
drie jongerenwerkers proberen met
individuele begeleiding te voorkomen
dat ondersteuning van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig is.
“Met een beetje liefde, aandacht en
goede gesprekken kun je soms heel
ver komen.”

achter een Playstation, of tijdens het maken van een
filmpje. Wij kunnen hooguit een schop onder je kont
geven. Maar met een beetje liefde, aandacht en goede
gesprekken kun je soms heel ver komen.”

Sleutel tot succes

Grote stappen maken
“Wij kunnen met een licht traject grote stappen
maken”, zo omschrijft Stephan dat wat Jongerenwerk
biedt. Eerder dit jaar sloot de gemeente Moerdijk (CJG)
een convenant met Jongerenwerk Moerdijk over het
bieden van specifieke begeleiding aan die Moerdijkse
groep jongeren die genoeg heeft aan dat lichtere traject. Dat betekent in de praktijk dus ondersteunen van
jongens en meiden die al geholpen zijn met praktische
en sociale vaardigheden. “We hebben nu meer tijd om
hen individueel te begeleiden”, legt Stephan uit. “Eerder deden we dat in groepsverband. Maar omdat de
gemeente Moerdijk nu budget heeft vrijgemaakt kun-

Stephan Beute is een van deze jongerenwerkers. Als
veertienjarige “hangjongere” kwam hij zelf in contact
met jongerenwerk. Echt iets voor mij, dacht hij, en
uiteindelijk werd het dus zijn beroep. “Geen dag is
hetzelfde”, typeert hij z’n baan. “Het is het mooiste
werk van Nederland.”

Lichte variant
Jongerenwerk Moerdijk biedt de lichte variant aan
jongerenhulp. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld
begeleiden van jonge moeders, het voorlichten van

nen we meer tijd steken in persoonlijke ondersteuning.
Eigenlijk is het een mooie vorm van kruisbestuiving met
het CJG, waarbij we elk onze sterke punten inzetten.”

Schop onder je kont
Waarbij er uiteraard verschillen zijn tussen CJG en
Jongerenwerk. Hulp door Jongerenwerk is vrijblijvend,
met minder verplichtingen. “Minder formeel ook”,
verduidelijkt Stephan. “Heeft een jongen of meisje
geen zin meer om te komen, dan kan dat. Wij richten
ons meer op coaching. En de omgeving is anders. In
plaats van in een saai kantoor kom je bij ons in gesprek

Jongerenwerk bereikt in Moerdijk “honderden, misschien wel duizenden jongeren”, weet Stephan. En
omdat er korte, duidelijke lijnen zijn met politie, CJG
en gemeente is de jongerenzorg in Moerdijk prima op
orde. “We hebben elkaar nodig”, weet Stephan. “En
dat we elkaar goed vinden is de sleutel tot succes.
Gisteren zat ik nog samen met een buurtagent aan tafel
met een groep jongeren die overlast op straat veroorzaakt. Door te praten en de problemen op deze manier
aan te pakken bereiken we meer dan met repressie
of verbodsborden. Kwestie ook van de jongeren individueel benaderen. En dat geldt voor alle jongeren in
Moerdijk. Ze zijn altijd welkom bij me en ik zal voor elk
van hen alles doen wat ik kan om te helpen.”

Zien wat Jongerenwerk Moerdijk
allemaal doet?
Facebook: Jongerenwerk Moerdijk
Instagram: @Jongerenwerk_Moerdijk
Video: Youtube, kanaal Creatm

BEKENDMAKINGEN
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van
belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld 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

Evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing is:

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
• Het houden van de intocht van Sinterklaas op 18
november 2017 vanaf 13:00 uur op de Schansdijk in
Zevenbergen. (verzonden 10 augustus 2017)

Adres
Plaza 10 in Moerdijk
Geerland 37 in Zevenbergen
Zuidhaven 101 in Zevenbergen
Zuiddijk 6A in Langeweg

Omschrijving project
Bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
Vergroten van de garage en het aanpassen van de voorzijde van de woning
Wijzigen van het pand en het realiseren van 3 appartementen
Verbouwen van een agrarische schuur naar een (deels) woning

Datum ontvangst
28 juli 2017
5 augustus 2017
3 augustus 2017
1 augustus 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de
gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van
verzending van het besluit aan de aanvrager.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Wethouder Trompersstraat 52 in Langeweg

Omschrijving project
Wijzigen van de bestemming en brandveilig gebruik van het pand

Datum ontvangst
3 augustus 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 augustus 2017 tot en met 9 augustus 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Adres
Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten

Omschrijving project
Realiseren van een 2e oprit

Datum verzonden
3 augustus 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar
Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Gemeente
nodig?
Appen kan ook!
06 - 127 768 57

