Proef met flexibele vervoerservice Bravoflex

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep die zonder vaste
route rijdt van halte naar halte. Voor
een vast tarief (€3,50 per rit) kunnen inwoners en bezoekers met een taxi(bus)
naar een OV-knooppunt en/of een andere OV-halte reizen. Welke haltes en/
of OV-knooppunt dat bepaalt de klant
van de rit zelf.
Na het wegvallen van buslijnen in de avonduren en op zondag in verschillende dorpen en
steden in Moerdijk, heeft de gemeente in 2016
een onderzoek opgestart naar alternatieven.
Diverse keren is gesproken met inwoners en in
gezamenlijk overleg tussen de partners is een
alternatief uitgewerkt in een pilot met Bravoflex.
Met dit voorstel, een initiatief van provincie,
vervoersbedrijf Arriva, gemeente Moerdijk en
in samenwerking met Deeltaxi West-Brabant en
Personen- en Zorgvervoer Nederland, krijgen
reizigers een reisalternatief voor momenten dat
de meeste bussen in de gemeente niet rijden.
De pilot duurt maximaal twee jaar.

Bekendmakingen
Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u
van belang kunnen zijn. Zoals 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.
 Verkiezing Provinciale Staten: kandidaatstelling
Op 4 februari 2019 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de Provinciale Staten
plaats. Op die dag tussen 09.00 en 17.00 uur kunnen bij het centraal stembureau, gevestigd
bij de afdeling Stadswinkels, Spoorlaan 181 te Tilburg de kandidatenlijsten worden ingeleverd.
Formulieren voor de kandidaatstelling zijn kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar vanaf 14
januari 2019.
Evenementenvergunning
Het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst Port of Moerdijk voor genodigden op 11 januari
2019 op de locatie Plaza 10 in Moerdijk.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Kadedijk tussen 78 en 84 Fijnaart	Het gebruiken van de bestemming 'Verkeerverblijfsgebied' voor de bestemming 'Wonen' ten
behoeve van de bouw van vijf woningen
 Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Adres
Omschrijving project
- Graanweg 22a, 24 en 26 Moerdijk 	Het veranderen van de inrichting en handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.
 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
- Markweg (ongenummerd) Standdaarbuiten Het realiseren van een onbemand tankstation.
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
Omschrijving project
- Pieter de Hooghstraat 2 t/m 16 in Fijnaart Renoveren van 8 woningen
- Groeneweg 10 in Noordhoek
Wijzigen van de functie van de woning
- Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
Bouwen van een bedrijfswoning
- Appelweg 3 in Moerdijk
Plaatsen van een overkapping
- Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek	Plaatsen van tijdelijke teelt ondersteunende
		
voorzieningen
- Middenweg 3a, 3b, 5 en 5a in Moerdijk	Realiseren van bedrijfsgebouwen DC 1 t/m 4 met
kantoor
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen Bouwen van een werktuigenberging en laaddock
- Hofstraat 1 in Willemstad
Vervangen van 12 luiken
- Oostelijke Randweg 3 in Moerdijk
Milieuneutraal veranderen
- Willem III straat 5 t/m 9, 15 t/m 25, 22
Renoveren van 13 woningen
en 26 t/m 30 in Zevenbergen
- Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart	Verbouwen van de begane grond (café)
naar 3 slaapkamers
- Parelstraat 24A in Fijnaart
Verbreden van de bergingsdeur
- Schoenmakerij 6 in Zevenbergen	Renoveren van het bedrijfspand en uitbreiden
met een kantoorpand
- Achterdijk 119 in Zevenbergschen Hoek
Bouwen van een woning met inrit
- Kuringen 8 in Zevenbergen	Plaatsen van een schuur op de erfafscheiding
in de achtertuin
- Kuringen 8 in Zevenbergen
Vervangen van de garagedeur door een pui
- De Hil 26 in Zevenbergen	Legaliseren van gevelbekleding en veranderen
van het gebruik
- Transitoweg 9 in Moerdijk
Uitbreiden van de magazijnen en silo's
	
Omgevingsvergunningen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure
van toepassing is:
Adres
Omschrijving project
- Noordlangeweg 14 in Willemstad	Wijzigen van de bestemming in een centrum voor
coaching
- Schansweg 32 in Klundert	Splitsen van het perceel en bouwen van een
tweede woning
- Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart
Brandveilig gebruik
- Kreekweg ong. in Heijningen
Vervangen van het mestbassin

9 januari 2019
Praktisch

De vervoerservice op afroep is beschikbaar op
maandag tot en met vrijdag in de avonduren
van 19.00 - 00.00 uur. Op zaterdag en zondag
en op feestdagen van 09.00 - 00.00 uur.
Reserveren kan (minimaal 1 uur en maximaal
twee weken van tevoren) via de gratis Bravoflexapp of telefonisch via 088 0761977. Vervoer
wordt zoveel mogelijk gecombineerd. Inwoners
en bezoekers kunnen met een taxi(bus) tussen
bushaltes binnen de gemeente reizen en/of
naar een OV-knooppunt. Station Zevenbergen,
station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch,
busstation Oud Gastel, Dinteloord halte
Zuideinde en Numansdorp halte A29 zijn de
vastgestelde OV-knooppunten. Meer informatie:
www.bravoflex.info/moerdijk. 

Stads- en dorpstafels
-	Willemstad: 14 januari om 19.30 uur in Buurthuis Irene
-	Langeweg: 15 januari om 20.00 uur in Ons Stedeke
-	Helwijk: 22 januari om 19.30 uur in De Blokhut
-	Standdaarbuiten: 29 januari om 19.30 uur in De Standaert
-	Zevenbergschen Hoek: 30 januari om 19.30 uur in De Zevensprong
Alle inwoners zijn van harte welkom. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Akkoord bereikt over
Zevenbergse haven
De heropening van de haven in het centrum van Zevenbergen is een stapje
dichterbij. Op vrijdag 21 december bereikten de gemeente Moerdijk en
aannemerscombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik een principe-akkoord.
De afgelopen maanden voerde de
gemeente Moerdijk intensief overleg
met de aannemerscombinatie om tot
overeenstemming te komen over de
technische aanpak, de kosten en de
voorwaarden van de aanleg van de haven.
De gemeente deed dat mede namens de
samenwerkingspartners in dit project: het
waterschap Brabantse Delta en de provincies
Noord-Brabant en Zeeland. Naast deze
partners is het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat een belangrijke financier van
de haven.

Volgende stap

Gemeente en aannemerscombinatie
bereikten vrijdag 21 december een principeakkoord. De volgende stap is dat de
samenwerkingspartners en het ministerie
het voorstel voorgelegd krijgen, zodat zij
er een besluit over kunnen nemen. Deze
besluitvorming vindt naar verwachting plaats
in de eerste maanden van 2019. Parallel aan
dit traject stelt de aannemerscombinatie een
nieuwe planning op voor de werkzaamheden.
Zodra daarover meer duidelijkheid is, volgt
nadere informatie. 

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
- Sebastiaansweg 1 in Moerdijk	Gebruiken van het logiesgebouw voor
werknemers (lang verblijf)
- Oudemolensedijk 9 in Fijnaart
Uitbreiden Aldi en vernieuwing koopcentrum
- Molenpad 22 in Willemstad
Veranderen van de garagedeur
- Molenpad 28 in Willemstad
Aanpassen van het Kruithuis
- Schansweg 23 in Klundert
Bouwen van een nieuwe woning
- Jan Steenstraat 18 in Fijnaart
Veranderen van de bestaande inrit
- Koekoeksedijk 2 in Zevenbergen	Milieuneutraal veranderen van de inrichting, zonnepanelen ten behoeve van het eigen elektrisch
verbruik worden geplaatst en diverse kleine
bouwwerken worden gerealiseerd
- Stationsstraat 12 in Zevenbergen	Wijzigen van de vergunning (indeling pand en
kozijnen voorgevel)
- Kristallaan 4 in Zevenbergen
Plaatsen van een berging tegen de kopgevel
- Oslo 8 in Klundert	Bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw
en het aanleggen van een inrit
- Plaza ongenummerd in Moerdijk
Bouwen van een nieuw kantoor met 4 bouwlagen
- Kadedijk 56 in Fijnaart
Uitbreiden van het terras bij de woning
- Molenstraat 82 in Fijnaart	Vervangen van het dak van een landbouwschuur
- t en zuidoosten van de nieuwbouwwijk
Plaatsen van een geluidswal met scherm (wijzigen
Bosselaar Zuid in Zevenbergen
van een reeds eerder verleende vergunning)
- Rijksweg A 59 in Fijnaart	Vervangen van het luifel-boeiboord en het (ver)
plaatsen van een prijzenbord bij het tankstation
-P
 r Willem Alexanderstraat 2 t/m 12 en
Renoveren van 9 woningen
Sprookjeshof 1 t/m 3 in Fijnaart

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

