Deel je ervaringen over jeugdhulp! Wegafsluitingen
Samen met acht andere gemeenten (West-Brabant-West) leveren wij
jeugdhulp. Wij vinden het belangrijk
dat de hulp goed blijft en waar nodig
verbeterd wordt. Wij roepen daarom
jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die als
kind of tussen 2015 en 2018 jeugdhulp
hebben ontvangen in West-BrabantWest, op om naar onze bijeenkomst
te komen. Ook ouders zijn van harte
welkom. Wij horen graag wat goed ging
en wat beter kan op het gebied van
jeugdzorg.

Tijd: 15 november van 19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Laan 22 (Laan van Brabant 22) in
Roosendaal
Aanmelden: www.scalemc.wixsite.com/helpmee, per e-mail participatie@scalemc.nl of
telefonisch, Aricia Ike van Scale MC op 06-55
55 56 67.
Komt u uit één van de andere gemeenten naar
Roosendaal? Dan kunt u een reiskostenvergoeding krijgen.
Alles wat er tijdens de bijeenkomst gezegd
wordt, wordt anoniem gemaakt. 

INFORMATIE OVER ONDERHOUD, DUURZAAMHEID EN
ZONNEPANELEN

Avond voor monumenteigenaren
en overige bewoners vesting
Willemstad
Gemeente Moerdijk telt veel monumenten. Eigenaren moeten ervoor
zorgen dat hun monument goed wordt
onderhouden. De gemeente is op haar
beurt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de monumentenzorg. Daarom
start gemeente Moerdijk met het
uitvoeren van quick scans. Tijdens een
speciale voorlichtingsavond vertellen
we hier meer over.

Geen monument maar wel een pand in
de vesting Willemstad?

Ook geven deskundigen informatie over monumentonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen en beantwoorden zij vragen.

Iedereen is van harte welkom op maandag 19
november, van 19.00-21.30 uur. Locatie: Mauritshuis Willemstad. Aanmelden graag vooraf
per email, info@moerdijk.nl t.a.v. D. Dierks. 

Het tweede gedeelte van de avond (vanaf
20.45 uur) gaat over duurzaamheidsmaatregelen. Dit deel is óók bedoeld voor de eigenaren/
bewoners van alle andere gebouwen in de
vesting Willemstad. Omdat deze panden in het
beschermde stadsgezicht liggen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen aan de voorzijde van het
pand vergunningplichtig.

Dorpstafel Standdaarbuiten
De volgende dorpstafel van Standdaarbuiten is op 13 november vanaf 19.30 uur in De Standaert. Alle
inwoners van Standdaarbuiten zijn van harte welkom. 

Bekendmakingen
Hier leest u een samenvatting van de gemeentelijke bekendmakingen van deze week.
Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Markiezenlaan 49 in Standdaarbuiten
Bouwen van een woning
- Vlakkekreek 7 in Willemstad
Plaatsen van een dakkapel
- Oslo 8 in Klundert	Bouwen van een nieuwe woning met
bijgebouw en inrit
- Pieter de Hooghstraat 2 t/m 16 in Fijnaart
Renoveren van 8 woningen

Vanwege de intocht van Sinterklaas worden
in alle kernen van de gemeente Moerdijk
in de komende weekenden diverse wegen
tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve
voetgangers. Wij vragen om uw begrip. 
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- Vlakkekreek 5 in Willemstad
Plaatsen van een dakkapel
- Luchtenburg 14 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
- Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek	Plaatsen van een tijdelijke
teeltondersteunende voorziening
- Appelweg 3 in Moerdijk
Plaatsen van een overkapping
- Steenweg 49 in Moerdijk
Constructieve aanpassing kerk Moerdijk
- Voorstraat 50 in Willemstad	Plaatsen van dakisolatie en het vervangen
van de dakpannen
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Korenhoek 2 in Standdaarbuiten
Plaatsen van een schutting
- Wieken 19 in Standdaarbuiten
Plaatsen van een erfafscheiding
- De Langeweg 5a in Zevenbergen
Plaatsen van een gesloten overkapping
- Munterij 2 in Zevenbergen
Plaatsen van 2 buitensilo's
- Grote Waard 42 in Zevenbergen
Realiseren van een raam in de badkamer
- Rijksweg A 59 in Fijnaart	Plaatsen van een AdBlue installatie (van
rechtswege)
- Markiezenlaan 1 t/m 15 in Standdaarbuiten Renoveren van 14 woningen
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Achterdijk 119 in Zevenbergschen Hoek	Het plaatsen van een stacaravan als
tijdelijke woonruimte
- Prins Bernhardplein 1 t/m 15 in Willemstad
Het renoveren van 8 woningen
- Prinses Irenestraat 10 t/m 32 in Willemstad
Het renoveren van 12 woningen
- Stadsedijk 53 te Heijningen	Het bouwen van een nieuwe agrarische
bedrijfswoning		
Evenementenvergunning
•	Het houden van een Sinterklaasfeest in Langeweg op 1 december 2018 van 13:00 uur tot
16:00 uur met de ontvangst op het centrale plein aan de Wethouder Trompersstraat en
dan in optocht naar de Waai aan de Kloosterlaan 12.
•	Het houden van een Boekendriedaagse van 15 tot en met 17 november 2018 in de
Bartholomeuskerk aan de Markt 19 in Zevenbergen.
•	Het houden van de intocht van Sinterklaas in dorp Moerdijk op 24 november 2018
van 13:00 uur tot 17:00 uur met de ontvangst bij de haven en dan in optocht naar de
Ankerkuil.
•	Het houden van internationale danswedstrijden op 24 en 25 november 2018 in de
voormalig kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek.
 Prijslijst havengelden jachthaven Willemstad
De prijslijst havengelden 2019 voor de jachthaven in Willemstad is bekend. Bekijk de prijslijst
op www.moerdijk.nl/Haven-Willemstad onder de categorie ‘ligplaatsen’.
 Standplaatsvergunning
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen op de Voorstraat in
Fijnaart op 31 december 2018 van 09:00 uur tot 12:00 uur.
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