SAMENVATTING NIEUWJAARSTOESPRAAK BURGEMEESTER JAC KLIJS

“Ons stinkende best doen”,
maar ook “lachen om onszelf”

16 januari 2019

Als lokale politiek ‘ons stinkende best doen’ om in verbinding te blijven met onze inwoners. Nog beter worden in
inwonerparticipatie: zorgen dat zoveel mogelijk goede ideeën van inwoners ook kunnen worden uitgevoerd. En
proberen om inwoners met problemen nog sneller in beeld te krijgen, ‘zodat we mensen niet in de steek laten’.
Het zijn een paar van de ‘wensen’ van burgemeester Jac Klijs tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.
Conclusie: er gaat heel veel goed in Moerdijk,
maar er is nog genoeg te doen. De economie
staat er goed voor, dorp Moerdijk is na de
moeilijke jaren in rustig en positief vaarwater
beland en de lokale politiek gaat goed met
elkaar om en komt ook tot besluitvorming.

laten. Maar dat vraagt wel een geweldige hap
uit ons budget.”
Gele hesjes
Klijs waarschuwde voor groeiende tegenstellingen in de samenleving, met de zogenaamde
gele hesjes in Frankrijk als voorbeeld. “Steeds
meer groepen voelen zich in de steek gelaten.
Ik voorspel dat dat ook hier erger wordt. Als je
bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je voor de subsidie van de Tesla van een ander moet betalen
dan wringt dat.”

Uitdagingen
Maar Jac Klijs ziet ook een aantal uitdagingen
voor het nieuwe jaar. “Kijk ik naar het sociaal
domein dan zie ik dat we in Moerdijk relatief
veel mensen hebben met meervoudige problemen. Vroeger werden mensen opgevangen
door bijvoorbeeld de kerk en de omgeving en
problemen eerder gesignaleerd. Tegenwoordig
is dat anders. Om problemen te voorkomen
moeten we op tijd signaleren, zodat we mensen
beter kunnen helpen en hen niet in de steek

“Zodat we aan de basis van problemen komen
en niet alleen maar volgen. Burgerparticipatie
is wat dat betreft belangrijk. De kunst is om
dat wat ‘buiten’ wordt bedacht naar ‘binnen’ te
halen. Niet alleen zorgen dat inwoners met

ideeën komen, maar ook dat ze die zelf
kunnen uitvoeren. We zijn al goed bezig met
de stads- en dorpstafels, maar als we hierin
verder investeren kunnen we koploper
worden.” 

Burgerparticipatie
Belangrijk zal hoe dan ook zijn om te zorgen
dat het contact tussen inwoners en lokale
politiek zo goed mogelijk is. Daar moet van
alle kanten in worden geïnvesteerd, vindt Klijs.

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.
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
- Middenweg 3 in Moerdijk, voor het tijdelijk opslaan van melkpoeder en kunststofgranulaat
 Verkeersbesluit
Er is een verkeersbesluit genomen om door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV
1990, met daaronder een onderbord met kenteken NG-427-R, een parkeervak nabij de woning
Zwingelspaan 89 in Zevenbergen, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
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	Verleende drank- en horecavergunning commercieel en verleende
exploitatievergunning commercieel
- Restaurant Zeste, Markt 12 in Zevenbergen
- Grandcafé Waterweelde, Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
- Megajoule 5 in Klundert
Plaatsen van magazijnstellingen
- Ansekerke 36 in Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
- De Meeren 82 in Zevenbergen
Plaatsen van een opbouw op de aanbouw
- Campagneweg 10 in Zevenbergen
Plaatsen van een aanbouw aan het bestaande
pand
-	Steenweg 6 in Moerdijk	Legaliseren slaapkamer, gevelwijziging en
wijzigen inrit
- Voorstraat 40 in Willemstad
Plaatsen van 21 zonnepanelen
-	Tradeboulevard (tegenover huisnummer 7, Aanleggen van een damwand en kappen van
industrieterrein Moerdijk) in Zevenbergen
bomen
-	Kerkring 3 in Noordhoek	Slopen van de woning, bouwen nieuwe woning
met garage + aanleggen van een inrit
-	Watermolen 42 in Zevenbergen
Aanleggen van een inrit
- Stadsedijk 139 in Heijningen
Plaatsen van een carport
-	Hamseweg 7 in Langeweg
Wijzigen naar een woonbestemming
-	Blaaksedijk 14 in Fijnaart
Bouwen van een schuur/bergruimte
-	Blaaksedijk 14 in Fijnaart
Vernieuwen van het dak van de woning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
- Rembrandtstraat 28 t/m 40 en
Pieter de Hooghstraat 3, 5, 13, 17, 23, 25,
27, 35, 45, 47, 55, 57 t/m 69 in Fijnaart
- Pieter de Hooghstraat 2 t/m 16 in Fijnaart
- Van Glymesstraat 4 en 10, 16 t/m 24
in Zevenbergen

Omschrijving project
Renoveren van 25 woningen

Renoveren van 8 woningen
Renoveren van 7 woningen

 Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Adres
Omschrijving project
- Middenweg 22, sectie C, perceel 1937
Een aanvraag om revisievergunning
te Moerdijk
Air Liquide Nederland
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
- Noordhoeksedijk 12 in Noordhoek
- Zuiddijk 45A in Langeweg

In zijn afsluiting verwees Jac Klijs naar een quote van Annie M.G. Schmidt: “lachen mag van God, maar
laten we vooral lachen om onszelf.”

Moerdijk peilt tevredenheid
inwoners
Zo’n 2400 inwoners van de gemeente Moerdijk ontvangen rond deze tijd een uitnodiging voor de tweejaarlijkse inwonerspeiling. Deze enquête brengt onder meer
in beeld hoe tevreden inwoners zijn over de dienstverlening van de gemeente.
De inwonerspeiling wordt iedere twee jaar
gehouden. Zo’n 2400 inwoners, die door een
representatieve steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd, ontvangen per
brief een uitnodiging om mee te doen aan het
onderzoek. Ontvangt u geen uitnodiging, dan
kunt u niet meedoen.
In de uitnodigingsbrief staat een persoonlijke
inlogcode. Daarmee kunnen de deelnemers
vóór 4 februari 2019 de peiling online invullen.

CENTRUM ZEVENBERGEN

Vooruitblik op de komende weken
Vlak voor kerst bereikten de gemeente en de aannemerscombinatie een
principe-akkoord over de aanleg van de Zevenbergse haven. Wat gebeurt er de
komende tijd?
Het principe-akkoord kwam tot stand onder
voorbehoud van instemming door de
gemeenteraad en de samenwerkingspartners
(waterschap Brabantse Delta en de
provincies Noord-Brabant en Zeeland). Het
akkoord wordt in de komende weken met
de raad en de partners besproken. Naar
verwachting gaat eind januari een voorstel
naar de gemeenteraad. De partners gaan
hun eigen besluitvormingstrajecten in, naar
verwachting in februari. Ondertussen werkt
de aannemerscombinatie aan een nieuwe
planning voor de werkzaamheden.

Contact
Omschrijving project
Bouwen van een nieuwe woning
Verbouwen van de garage/berging tot woning

Wie voor de enquête wordt uitgenodigd maar
geen beschikking heeft over internet, kan
telefonisch een papieren versie opvragen bij
het gemeentehuis.
Met de peiling onderzoekt de gemeente hoe
tevreden inwoners zijn over de dienstverlening
en welke ideeën en wensen er zijn over allerlei
zaken in Moerdijk. De gemeente verwerkt de
antwoorden anoniem in een eindrapport, dat
voor de zomer wordt gepubliceerd. 

Molenstraat
Inmiddels zijn de laatste bewoners van de
slooppanden voor de herontwikkeling van
de Molenstraat vertrokken. Alle panden
die plaatsmaken voor nieuwbouw staan nu
leeg. Om die reden staan er bouwhekken
om de panden. In de eerste drie maanden
van 2019 wordt de sloop voorbereid. Die
start naar verwachting in april 2019 en
neemt zo’n drie maanden in beslag. De
grond wordt daarna overgedragen aan
projectontwikkelaar Synchroon. We vragen
aan de projectontwikkelaar om snel na de
sloop te starten met bouwen. 
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