Dienstencheques ook in 2019
beschikbaar
Ook in 2019 is extra hulp in het huishouden inkopen met dienstencheques tegen
een gereduceerd tarief mogelijk. Iedere cliënt met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) en iedere geregistreerde mantelzorger komt in aanmerking voor deze regeling. De gemeente Moerdijk betaalt mee aan de kosten van
een dienstencheque zodat u geen €25,-, maar slechts €5,- per dienstencheque
betaalt.
voor extra huishoudelijke taken.

Wmo-indicatie

Cliënten met een Wmo-indicatie ontvangen
hulp voor de gebruikelijke huishoudelijke
werkzaamheden in huis voor bijvoorbeeld
stoffen, stofzuigen, dweilen, sanitair reinigen en
ramen zemen. Extra werkzaamheden zoals de
buitenboel schoonhouden of kasten opruimen
vallen niet onder deze Wmo-indicatie. Dit is voor
gemeenten ook geen wettelijke verplichting. Om
deze cliënten toch te ondersteunen, bieden wij
in 2019 wederom de mogelijkheid om naast de
hulp die deze cliënten al ontvangen maximaal 26
dienstencheques tegen het gereduceerde tarief
in te kopen. Deze mogen alleen ingezet worden

Een vraag die we veel krijgen is waarom in
2018 nog de mogelijkheid was om maximaal
52 dienstencheques tegen het gereduceerd
tarief in te kopen en in 2019 nog maar 26
dienstencheques. Het antwoord hierop is
tweeledig. In de eerste plaats blijkt uit onderzoek
dat de 26 uur aan dienstencheques per jaar,
voor de extra taken die niet onder de Wmoindicatie vallen, toereikend zijn. In de tweede
plaats zagen we dat in 2018 de dienstencheques
werden ingezet voor andere doeleinden zoals
samen koken en samen winkelen, maar ook
voor de wasverzorging als hiervoor geen
medische noodzaak aanwezig was. Wij vinden
het belangrijk dat de ondersteuning die we
beschikbaar stellen ook wordt ingezet waar het
voor bedoeld is. Alleen op deze wijze kunnen we
voor nu en in de toekomst ondersteuning blijven
geven aan inwoners die het nodig hebben.

Mantelzorg

Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed
voor uzelf te zorgen. Alleen zo kunt u de zorg
voor uw naaste volhouden. Ter ondersteuning
voor uw inzet als mantelzorger kunt u in 2019
maximaal 52 dienstencheques inkopen. U kunt
deze dienstencheques inwisselen voor hulp bij
de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden
of extra werkzaamheden zoals ramen wassen en
een grote schoonmaak bij u thuis. 

30 oktober presentatie
groenstructuur N285
Langs de N285 staan veel bomen en ander groen.
Een deel van de bomen is helaas ziek. Voor
uw veiligheid moeten er bomen weg. Maar de
provincie wil de bomen niet weghalen zonder
een plan, oftewel visie, voor de toekomst. Op 17
april zijn de plannen voor deze groenstructuur
gepresenteerd en heeft u meegedacht. Uw
opmerkingen hebben wij verwerkt in de visie en
er is een onderzoek uitgevoerd naar de essen.

Graag delen wij op 30 oktober de resultaten van
de monitoring van de essen en de aangepaste
visie voor het groenstructuurplan. U bent
vanaf 19.30 uur van harte welkom op het
gemeentehuis. Om de avond goed te organiseren
vragen wij u om aan te melden door een e-mail te
sturen naar aanmeldenN285@cobra-adviseurs.
nl. Vermeld daarbij uw naam en om hoeveel
personen het gaat. 

Moerdijk bedankt sportvrijwilligers tijdens speciale
Bedankavond op 2 november
We rollen ‘m weer uit: de rode loper! Op
vrijdagavond 2 november richten we de spotlights
op de mannen en vrouwen in Moerdijk, die als
vrijwilliger een bestuurs- of commissiefunctie
bij een sportvereniging of organisatie die zich
bezighoudt met sport uitoefenen. Tijdens deze
speciale Sportvrijwilligers Bedankavond zetten

we deze groep vrijwilligers op een bijzondere
manier in het zonnetje. Speciale gast deze avond
is voormalig profvoetballer John de Wolf.
Ben je sportvrijwilliger en wil je erbij zijn op 2
november? Aanmelden kan nog tot 29 oktober via
www.meermoerdijk.nl. 

Ruiming gedenkstenen
begraafplaatsen Klundert en
Zevenbergen
In week 43 (22 tot en met 26 oktober 2018)
zullen op de gemeentelijke begraafplaats in
Klundert de grafstenen verwijderd worden van
16 graven. Voor de duidelijkheid: het gaat niet
om de gedenkstenen op de muurtjes van de
begraafplaats Klundert. Op de gemeentelijke

Contact

begraafplaats in Zevenbergen zullen de
grafstenen van 3 graven verwijderd worden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen
de werkzaamheden één of twee dagen in beslag
nemen. 

 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

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Ontheffing Gall & Gall laden en lossen Oude Kerkstraat
Er is een besluit genomen op het verlenen, op grond van artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), van een ontheffing aan Gall & Gall Zevenbergen
voor het, één keer per week en op gezette tijden, laden en lossen op de Oude Kerkstraat te
Zevenbergen.
 Vaststelling Bouwverordening 2018
De Bouwverordening 2018 is vastgesteld. De verordening treedt in werking op 18 oktober 2018
en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de
verordening kunt u contact opnemen met mevrouw A. van der Made van het Team VTH.
RECTIFICATIE
 Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
In de Moerdijkse Bode van week 41 (10 oktober 2018) werd onderstaande aanvraag
bekendgemaakt.
Adres
Omschrijving project
- Maansteen 14 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport
- Heliotroop 1 in Zevenbergen	Plaatsen van een erker aan de zijgevel van de
woning
Dit moet zijn:
Adres
Omschrijving project
- Maansteen 14 in Zevenbergen	Plaatsen van een erker aan de zijgevel van de
woning
- Heliotroop 1 in Zevenbergen
Plaatsen van een carport
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Molenpad 28 in Willemstad
Aanpassen van het Kruithuis
- Koekoeksedijk 2 in Zevenbergen	Bouwen van zonnepanelen en diverse kleine
bouwwerken
- Appelweg 12 in Moerdijk
Permanent plaatsen van een Variant loods
- Oosterstraat 1 in Klundert
Vestigen van een fietsenwinkel
- Noordhoeksedijk 7 in Noordhoek	Veranderen van bedrijfswoning naar
woonbestemming
- Bisschopshof 7 in Zevenbergen
Verbouwen van de woning
- Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen	Verbouwen van de kantoorruimte naar
3 appartementen
- Middenweg 3a, 3b, 5 en 5a in Moerdijk	Realiseren van bedrijfsgebouwen DC 1 t/m 4
met kantoor
- Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart	Verbouwen van het cafégedeelte
(benedenverdieping) van het pand
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Driehoefijzersstraat ong.
Plaatsen van tijdelijke hoge
in Zevenbergschen Hoek 	Teeltondersteunende voorzieningen met een
hoogte van maximaal 4 meter en met een
omvang van 5,5 hectare ten noorden van
nummer 80
- Huizersdijk 30 in Zevenbergen	Bouwen van een werktuigenloods ten behoeve
van het uitvoeren van grondwerkzaamheden
- Barlaaksedijk 4 in Standdaarbuiten	Maken van een persing en
graafwerkzaamheden t.b.v. een nieuwe
wateraansluiting
- Wintervlinder 1 in Standdaarbuiten
Bouwen van een woning
- Vlakkekreek 13 in Willemstad
Bouwen van een woning
Evenementenvergunning
•	Het houden van de intocht van Sinterklaas op de Voorstraat en aansluitend in optocht naar
de Parel aan de Prinses Margrietstraat in Fijnaart op 17 november 2018 vanaf 13:30 uur
(verzonden 3 oktober 2018)
•	Het houden van een kerstmarkt in het Activiteitencentrum van Sovak aan de Niervaartweg
1a in Klundert op 15 december 2018 van 09:00 uur tot 13:00 uur (verzonden 3 oktober 2018)
•	Het houden van een bedankavond voor vrijwilligers in de sportaccommodatie aan de
Westrand 11 in Zevenbergen op 17 november 2018 van 19:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 3
oktober 2018)
•	Het houden van de intocht van Sinterklaas in Zevenbergen op 17 november 2018 vanaf
13:30 uur aan de Schansdijk en aansluitend in optocht naar de Borgh aan het IJshof 1 in
Zevenbergen. (verzonden 3 oktober 2018)
•	Het houden van een kerstmarkt op de Havendijk in Moerdijk op 8 december 2018 van 13:00
uur tot 21:00 uur (verzonden 10 oktober 2018)
 Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage
Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende
bekend. PS hebben op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld
met planidn. NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november
2018 beroep instellen tegen het Inpassingsplan en de omgevingsvergunningen.
Stukken inzien
Het Inpassingsplan kan enkel digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.brabant.nl/ipWindenergieA16. De omgevingsvergunningen kunnen digitaal via
www.brabant.nl/terinzage en op papier bij het gemeentehuis bekijken.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H.
Christophe, tel. 073-680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

