Duidelijkheid over kosten Zevenbergse haven
Om de Zevenbergse haven te realiseren, heeft de aannemerscombinatie € 2,9 miljoen meer nodig. De oorzaak zit ’m
voornamelijk in technische wijzigingen. Verder wordt budget gereserveerd voor de projectkosten en risico’s.
Naast deze bouwkosten is er budget nodig
voor de projectkosten. Dat zijn noodzakelijke
kosten die we maken voor het project, maar
die we niet aan de aannemer betalen. Denk
bijvoorbeeld aan de aankoop van De Vrijbuiter,
maar bijvoorbeeld ook de monitoring van

panden tijdens de werkzaamheden. In totaal
is een aanvullende bijdrage nodig van € 4,5
miljoen voor de bouw- en projectkosten samen.
Zekere voor het onzekere
Voor tegenvallers wordt een 'risicopot' ingericht

van € 5,5 miljoen die we samen met de
aannemerscombinatie beheren. Daarbovenop
reserveren we € 1,25 miljoen voor risico’s die
buiten het gezamenlijk budget vallen. Wordt
het budget van € 5,5 miljoen overschreden,
dan betaalt de aannemerscombinatie 50%
van de kosten van die overschrijding. Blijven
de kosten binnen het budget, dan wordt
het resterende budget 50-50 onder partijen
verdeeld. Dit is een financiële prikkel voor
de aannemerscombinatie om de risico’s zo
effectief mogelijk te beheersen.
Gemeente en samenwerkingspartners
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(de provincies Noord-Brabant en Zeeland,
waterschap Brabantse Delta en het Rijk)
besluiten in februari over hun mogelijke
aandeel in de aanvullende bijdrage die nodig
is om het project te realiseren. Wanneer er
goedkeuring is, kan met het project worden
gestart. Uiterlijk 31 december 2020 moet de
haven klaar zijn. 

11 februari: lancering campagne
‘Zevenbergen Leert Lezen’
Ongeveer 1.400 Zevenbergenaren
kunnen niet goed lezen en
schrijven. Herken je dit? Iemand
die niet thuis geeft als er een
verjaardagskaartje geschreven
moet worden? Of nooit een
boodschappenlijstje gebruikt
maar wel vaak iets vergeet? Een
formulier invullen steeds maar
uitstelt? Misschien is er meer aan
de hand en heeft deze persoon
moeite met lezen en schrijven.

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.
 Verkeersbesluiten
-	Er is besloten om door plaatsing van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met de tekst 'alleen voor het opladen van elektrische voertuigen' één
parkeerplaats bij de laadpaal nabij de woning Galgenweg 91 te Zevenbergen aan te wijzen
als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.
-	De minister van Infrastructuur en waterstaat heeft besloten dat er een 30 km/h-zone op
verzorgingsplaats Keizershof wordt ingesteld, door middel van plaatsing van verkeersbord
A1 (zone maximumsnelheid 30 km/h) en plaatsing van twee verkeersborden A2 (einde zone
maximumsnelheid 30 km/h) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op verzorgingsplaats Keizershof, gelegen aan de linkerzijde op rijksweg 17 tussen
km 9.000 en km 9.300 in de gemeente Moerdijk.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
-	Distriboulevard 27 in Moerdijk	Het bouwen van een bedrijfshal met
voorzieningen (bouwdeel 2)
-	Oostelijke Randweg 30 in Moerdijk
Uitbreiden van de inrichting
-	Sluisweg 12 in Heijningen	Veranderen van de samenstelling van opslag
gevaarlijke stoffen en ambtshalve aanpassing
m.b.t. de brandblusinstallatie
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
-	Middenweg 10 in Moerdijk
Plaatsen van stellingen
-	Benedenkade 12 in Willemstad
Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning
-	Voorstraat 50 in Willemstad
Renoveren van het dak
-	Kloosterlaan 41 in Langeweg
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
-	Oslo 4 in Klundert	Bouwen van een woning en het aanleggen van
een inrit
-	Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen
Plaatsen van een tijdelijke tent
-	Sluisweg 12 in Heijningen
Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
Omschrijving project
-	Wintervlinder 1 in Standdaarbuiten	Wijzigen van de situatie van een reeds eerder
verleende vergunning
-	Oslo 8 in Klundert	Wijzigen van de fundering van de reeds eerder
verleende vergunning voor het bouwen van een
woning
-	Zuiddijk 45a in Langeweg	Verbouwen van de garage naar woning en het
realiseren van een aanbouw
-	Driehoefijzersstraat 72
Plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen
in Zevenbergschen Hoek
-	Appelweg 3 in Moerdijk
Bouwen van een overkapping
 Ontheffing artikel 2.10 APV
-	Er is een ontheffing verleerd voor het plaatsen van een rokerstent aan de gevel van de Sint
Jozefstraat 19 in Noordhoek van 1 tot en met 4 maart 2019.
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Naam en adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften
		
op grond van het aspect
- Korhoenweg 12 in Klundert
Maatwerkvoorschrift m.b.t. geluidsgrenswaarden

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

Schaamte zorgt er vaak voor dat er niets verandert. Met de actie ‘Zevenbergen leert
lezen’ gaan taalvrijwilligers van het Taalpunt ze helpen. Op maandagavond 11 februari
trappen ze officieel af met een bijzonder programma dat in het teken staat van de
actie en met een aantal bijzondere gasten. Vanaf 19.15 uur in Bibliotheek VANnU in
Zevenbergen (Kasteelweg 3). U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst.
Komt u ook?
Graag even aanmelden via taalpuntzevenbergen@bibliotheekvannu.nl.
Meer informatie: www.moerdijk.nl of telefoonnummer 06-13971767.
Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen
Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren
of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor
informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur is
iedereen van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen. 

Het Senioren activiteitenboekje
Wist u dat we in de gemeente Moerdijk 36.968
inwoners hebben en dat er 13.165 daarvan 55 jaar
of ouder zijn? Dat is ruim 35% van de bevolking. De
vergrijzing in de gemeente Moerdijk ligt dan ook
hoger dan het landelijk gemiddelde.
De fysieke en geestelijke gesteldheid van de groep
55+ varieert enorm. Zo kan bijvoorbeeld een vrouw
van 56 nog deelnemen aan wedstrijdsport, waarbij
voor een 80-jarige man sport op maat een betere
optie kan zijn. 'Meer Moerdijk' is trots op al haar
inwoners en vindt het daarom belangrijk dat er
genoeg voorzieningen zijn voor alle leeftijden met
een breed aanbod qua beweegactiviteiten. Om al
deze beweegactiviteiten in beeld te krijgen hebben
we dit jaar weer een meer Moerdijk Senioren
activiteitenboekje ontwikkeld.
Heeft u het meer Moerdijk senioren
activiteitenboekje nog niet ontvangen?
U kunt het boekje ophalen op het adres: Kristallaan
25C, 4761 ZC Zevenbergen. Of stuur een mailtje naar Laszlo.boomaars@senw-moerdijk.nl.
Het boekje is ook online in te zien op www.meermoerdijk.nl. 

Verleende evenementenvergunningen
-	Het houden van open dagen Railkontakt modelspoorgroep Zevenbergen in het ketelhuis aan
de Blokweg 15 in Zevenbergen op 30 en 31 maart 2019.
-	Het houden van een gezamenlijke carnavalsoptocht voor de leerlingen van de basisscholen
in Fijnaart op 1 maart 2019 van 13:00 uur tot 15:30 uur.
-	Het houden van een carnavalsoptocht in Noordhoek op 3 maart 2019 van 13:00 uur tot
16:30 uur.
-	Het houden van een jaarmarkt op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek op 19 mei 2019
van 10:00 uur tot 17:00 uur.
-	Het houden van een carnavalsoptocht in Moerdijk op 2 maart 2019 van 13:30 uur tot 16:00
uur.
-	Het houden van Koningsdag met onder andere een versierde fietsenoptocht door het dorp
en overige activiteiten op het terrein van v.v. T.P.O. aan de Wethouder Mattheestraat 8 in
Moerdijk op 27 april 2019.
-	Het houden van een internationaal hockeytoernooi op het terrein van Hockeyclub Zevenbergen aan de Westrand 5 in Zevenbergen van 3 tot 6 mei 2019 met 2 feestavonden op 4 en 5
mei.

