Vervoer tijdens de feestdagen? Deeltaxi!
Lekker naar familie of vrienden? Samen de feestdagen doorbrengen? Dat kan ook tijdens de feestdagen, wanneer dat met
trein of bus misschien moeilijk is. Gewoon met Deeltaxi.
Wanneer rijdt Deeltaxi tijdens de
feestdagen?

•	Tijdens de kerstdagen (24, 25 en 26
december) tot 01.30 uur ’s nachts.
•	Op oudejaarsavond en -nacht rijden
Deeltaxi’s tot 22.00 uur en tussen 00.45 en
2.00 uur.
	De Deeltaxicentrale bij Personenvervoer
Zuid Nederland (PZN) is bereikbaar op
dezelfde momenten dat er gereden wordt.
•	Op Nieuwjaarsdag van 07.00 uur tot 01.30
uur.
Wanneer ritten inboeken?
Kerst: Klanten die hun kerstritten vóór
21 december inboeken, worden op de
gewenste tijden vervoerd. Vanaf 22 december

worden geen reserveringen meer voor kerst
aangenomen en bestaat de kans dat PZN geen
vervoer meer voor u kan regelen. Dit geldt
zeker voor het rolstoelvervoer. Wijzigingen in
geboekte ritten kunt u doorgeven tot en met 20
december.
Oudjaar: Reserveer uw ritten voor 31 december
en 1 januari graag op tijd. Bestel uw Deeltaxi
voor oudejaarsavond en -nacht in ieder geval
vóór 31 december 18.00 uur.
Hoe kunt u uw rit inboeken?
Bel het gratis reserveringsnummer 0800 - 023
00 33 en kies (vanaf 14 december) voor optie 1
in het keuzemenu (voor het boeken van ritten
voor de feestdagen). Natuurlijk kunt u uw ritten
ook via de website www.deeltaxi-westbrabant.nl

Openingstijden feestdagen en
Nieuwjaarsreceptie
Vanwege de feestdagen zijn het gemeentehuis
en de milieustraat op 25 en 26 december en 1
januari gesloten. Het informatiecentrum Centrumontwikkeling Zevenbergen aan de Zuidhaven 43 is zowel op donderdag 27 december als
op donderdag 3 januari gesloten.
Wijziging afvalinzameling feestdagen
Kijk in de Afvalwijzer-app of op
www.mijnafvalwijzer.nl om te zien wanneer
jouw container wordt geleegd rond de

feestdagen. Geen toegang tot internet en wil je
informatie over de ophaaldagen? Bel dan met
14 0168.
7 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente
Moerdijk
Maandagavond 7 januari vanaf 19.30 heffen
we het glas op het nieuwe jaar. Natuurlijk
ben je dan van harte welkom in het gemeentehuis in Zevenbergen om samen met ons
te toosten! 
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of MijnTaxiApp reserveren.
Klanttarieven Deeltaxi West-Brabant 2019
De klanttarieven van Deeltaxi West-Brabant
worden jaarlijks aangepast. Daarbij kijken we
naar de prijsontwikkelingen in het openbaar
vervoer en het taxivervoer. In de tabel vindt u
de tarieven voor 2019.

		
Wmo-tarief
OV Deeltaxitarief
Het doorreistarief

2019
Instap
€ 0,96
€ 3,26
-

Per km

Sociale begeleiders
Sociale begeleiders betalen hetzelfde
instaptarief als Wmo-klanten (€ 0,96).
Afhankelijk van de gemeente betaalt de sociale
begeleider één of twee keer het kilometertarief
(€ 0,167 of € 0,334).

€ 0,167
€ 0,49
€ 1,34

Meer weten?
www.deeltaxi-westbrabant.nl 

Schrijf je nu in voor de gratis budgetcursus 'Rondkomen met inkomen'
Geen goed overzicht van je inkomsten en uitgaven? Zijn je papieren niet geordend, waardoor
je soms door de bomen het bos niet meer ziet?
Nooit geld over aan het einde van de maand?
Meld je dan aan voor de budgetcursus Rondkomen met Inkomen.
Wat leer je tijdens deze cursus?
• Een goede administratie: Hoe en waarom?
•	Een overzicht van je maandelijkse inkomsten
en uitgaven te maken.
•	Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn er?
•	Bewuster keuzes maken binnen en met je
budget.
•	Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van

elk twee uur en deelname is gratis. De minimale groepsgrootte is 8 personen en maximaal
15 personen. Wel is het belangrijk dat je wilt
meedoen in groepsverband en dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Cursusdata:
Donderdag 10, 17, 24, 31 januari en 7, 14 februari 2019. Alle bijeenkomsten zijn van 19.00 uur
tot 21:00 uur. In multifunctioneel Centrum De
Kristal in Zevenbergen, Kristallaan 25C.
Aanmelden
Voor dinsdag 2 januari 2019:
• Via www.moerdijk.nl/budgetcursus
•	Op werkdagen tussen 08.30 en 12:00 uur bij
de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer: 14 0168. 

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
-	Middenweg 6 in Moerdijk
Uitbreiden van het terrein
-	Langenoordstraat 102 in Zevenbergen
Bouwen van een carport
		
en vervangen berging
-	Ambachtsherenweg 3-7, 11, 17, 21-25,
67-71, 75 en 77 in Klundert
Renoveren van 11 woningen
-	Noordschans in Klundert
Bouwen van een woning en
		
aanleggen uitrit
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Hofstraat 1 in Willemstad
		

Datum ontvangst
11 december 2018
6 december 2018

6 december 2018
11 december 2018

Omschrijving project
Datum verzonden
Realiseren van een lift en het 6 december 2018
aanbrengen van vloerisolatie

Evenementenvergunning
-	Het houden van een nieuwjaarsreceptie voor leden bij korfbalvereniging DSO aan de Molenvliet 9a in Klundert op 12 januari 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 10 december
2018)
-	Het houden van een oudejaarsborrel voor leden van v.v. Noordhoek aan de Kapellenhof
in Noordhoek op 28 december 2018 van 18:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 10 december
2018)
 Exploitatievergunning commercieel
-	I.C. Bakelaar voor Cafetaria d’n Bels aan Plein 1940 10 in Zevenbergschen Hoek (verzonden,
6 december 2018)

Gemeente en Werkplein bieden
uitgebreide zorgverzekering met
lage premie
De gemeente Moerdijk en het Werkplein Hart
van West-Brabant bieden inwoners met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het
minimumloon een uitgebreide zorgverzekering
voor een lage premie. Heb je veel zorgkosten
en hoor je tot deze groep? Dan bieden we je
een pakket waarbij je geen eigen risico betaalt.

Het Werkplein betaalt namelijk in dat geval je
eigen risico.
Welk pakket je ook kiest: bij ons ben je uitgebreid verzekerd. Want als je ziek bent, dan wil
je niet voor onverwacht hoge kosten komen te
staan.

Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering 

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

 Stookontheffing
-	Het houden van een kerstboomverbranding op het trapveldje aan de Kloosterlaan in Langeweg op 5 januari 2019 vanaf 19:00 uur (verzonden 10 december 2018)
-	Het houden van een kerstboomverbranding op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Markweg in Standdaarbuiten op 9 januari 2019 vanaf 18:00 uur (verzonden 10 december 2018)
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Middenweg 3 in Moerdijk
		
		

Omschrijving project
Tijdelijk gebruik van het
opslaggebouw voor de
opslag van goederen

Datum ontvangst
17 oktober 2018

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken.
 Vaststelling nadere regels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 11 december 2018 de nadere regel Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
hebben vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.
 Vaststelling beleidsregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 11 december 2018 de beleidsregel Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning
Moerdijk hebben vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019.

