Lize van Nieuwenhuijzen deze week
kinderburgemeester

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Verkeersbesluit(en)
Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met
kenteken 52-RK-RX, een parkeervak nabij de woning Schuttersweg 26 te Zevenbergen, aan te
duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Glasweg 7-9, Heijningen	Het actualiseren van de vergunningssituatie
(milieu-revisie, bouw-, verlengen schoorsteen,
afwijken bestemmingsplan - verhogen
buitenopslag van 6,5 naar 12 meter).
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
-	
Bloemendaalse Zeedijk 2a
Realiseren van 3 wooneenheden in de schuur
in Zevenbergschen Hoek
 Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- 1-Februariweg 1 in Heijningen
Vestigen van een dierenpension
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Aquamarijn 79 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
- Kristallaan 4 in Zevenbergen
Plaatsen van een berging
- Koningin Julianalaan 7 t/m 13 in Willemstad Renoveren van 4 woningen
- Sebastiaansweg 1 in Moerdijk	Gebruiken van het logiesgebouw voor
werknemers (lang verblijf)
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
-	Zachtfruitkwekerij Van Steenoven B.V., Lapdijk 22 in Moerdijk, voor het veranderen van het
bedrijf
- Zettex Europe B.V., Plaza 20 in Moerdijk, oprichten van een bedrijf
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Komeetweg 8 in Moerdijk	
Omgevingsvergunning voor diverse wijzigingen, met name wat betreft de opgeslagen
(gevaarlijke) stoffen.
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op
		
grond van het aspect
-	Peeters Exclusive Cars B.V.,
Opleggen van maatwerkvoorschrift
Blokweg 10 in Zevenbergen
geluidsgrenswaarden
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Beatrijsweg 22 t/m 22 H in Klundert	Wijzigen van de brandcompartimentering van
het gehele bedrijfsverzamelgebouw (aanbrengen
brandwerende scheidingsconstructie)
-	Westelijke Randweg en Zuidelijke
Realiseren van een zonnepark
Randweg in Klundert		
- Zuiddijk 12 in Langeweg
Aanleggen van een inrit
- Steenweg 40 in Moerdijk
Verbouwen van kas naar opslagruimte
- Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk
Plaatsen van 4 recreatieverblijven
- Appelaarsedijk 12 in Fijnaart
Legaliseren van een schotelantenne
- Hoge Heijningsedijk 15 in Heijningen
Legaliseren van een brug en schuilschutting
- Campagneweg 1 in Zevenbergen
Verbouwen van het magazijn
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- De Langeweg 5a in Zevenbergen

Omschrijving project
Plaatsen van een gesloten overkapping

Deze week draagt burgemeester
Klijs het stokje voor een paar dagen
over aan Lize van Nieuwenhuijzen
uit Heijningen. Lize is voor de 'Week
van de opvoeding' gekozen tot
kinderburgemeester. Lize is 10 jaar
en zit in groep 7 van ’t Kompas in
Heijningen. Ze staat de burgemeester
tot en met donderdag 4 oktober bij in
zijn werk.

(CJG) Moerdijk en meerMoerdijk besteden graag
aandacht aan de Week van de Opvoeding.
Wethouder Eef Schoneveld: "Ook dit jaar
zorgen we voor een gevarieerd programma
van activiteiten, workshops en bijeenkomsten
waarin 'opvoeden is samenspel' centraal staat.
De Week van de Opvoeding laat ouders en
opvoeders op een leuke manier kennismaken
met verschillende Moerdijkse initiatieven". Kijk
voor het programma op www.meermoerdijk.nl

Uit haar sollicitatievideo blijkt dat ze helemaal
klaar is voor haar tijdelijke baan! Ze vertelt, met
een knipoog, dat ze heel goed lintjes door kan
knippen en genoeg ‘girlpower’ heeft voor de
burgemeestersketting. “Maar nu effe serieus”:
ook liet ze bijvoorbeeld weten dat ze graag
bijdraagt aan het sporten voor kinderen, of
activiteiten van kinderen voor ouderen. En dat
ze benieuwd is wat de burgemeester zoal doet
de hele dag en met wie hij allemaal spreekt. In
het sollicitatiegesprek bleek dat Lize graag haar
mening deelt maar ook goed naar de mening
van anderen luistert. Een burgemeester in de
dop dus! Je kunt haar sollicitatievideo bekijken
op de Facebookpagina van de gemeente.
Lize bezoekt deze week verschillende van de
activiteiten die gehouden worden in het kader
van de Week van de Opvoeding. Het is ook dit
jaar weer een veelzijdig programma geworden.

Week van de Opvoeding

Veelzijdig programma

Gemeente Moerdijk, Centrum Jeugd en Gezin

Elk jaar is er de landelijke Week van de
Opvoeding. Dit jaar is het thema "Opvoeden
is samenspel". Opvoeden doe je namelijk
niet alleen. Het is een samenwerking tussen
onder andere ouders, kinderopvang, scholen,
sportverenigingen en gemeente. We kunnen
veel voor elkaar betekenen en van elkaar leren.
Wanneer er vragen zijn, maar ook wanneer deze
er (nog) niet zijn.
Ouders ontmoeten elkaar bijvoorbeeld op
het schoolplein, bij de kinderopvang of bij
de sportclub. Daarnaast zijn er in Moerdijk
verschillende andere plekken en initiatieven
waar ouders op een laagdrempelige manier
met elkaar in contact kunnen komen of
ondersteuning kunnen krijgen bij (opvoed)
vragen. Ook als professionele ondersteuning
nodig of gewenst is, is dat op verschillende
manieren mogelijk. Want, ieder kind verdient
een goede start! 

Moerdijk aangesloten bij
Hartslagnu
Vanaf 31 augustus heeft Nederland één
landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. Burgerhulpverleners
die zijn aangemeld kunnen nu overal in
Nederland worden opgeroepen bij een
112-melding van een hartstilstand. Waar
ze ook zijn.

Wil en kun je hulp bieden wanneer je iemand in
nood ziet? Of ben je beheerder of eigenaar van
een AED? Sluit je dan aan bij Hartslagnu.
Installeer vooral ook de app. Je krijgt dan op basis
van je GPS-locatie een bericht. Zo ben je altijd
snel in de buurt! Hartslagnu is de samenvoeging
van Hartveiligwonen. Heel Nederland is nu met
één systeem overlapt. 

Open Haven Moerdijk
Nieuwsgierig naar wat er achter de bedrijfspoorten van het haven- en industrieterrein Moerdijk gebeurt? Kom dan naar de Open Haven Moerdijk op zaterdag
6 oktober. Deze dag stellen 25 bedrijven verdeeld over het industrieterrein de
deuren open voor publiek.
Vanaf Ritchie Bros vertrekt een pendeldienst die
je naar de bedrijven rijdt. Omwille van efficiënte
en veiligheid is het nodig om je vooraf aan te
melden en aan te geven welke bedrijven je wil bezoeken. Kijk op www.openhavenmoerdijk.nl. Let
op: voor een aantal activiteiten is beperkt plaats.

Contact

Gemeente Moerdijk is ook aanwezig. Samen met
de politie, douane en RAV laten we zien wat wij te
bieden hebben op de brandweerpost (Plaza 21).
Kijk in voertuigen van de brandweer, politie, douane en ambulance of leef je uit op het springkussen of bij een van de (water)spelletjes. 

 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

