Wist u dat?
Gemeente Moerdijk is op dit moment bezig met verschillende initiatieven om u hulp te bieden om uw geldzaken in balans te
krijgen en te houden.
Spreekuren ‘Hulp bij geldvragen’
Zo zijn wij bezig met een proef van wekelijkse
spreekuren door casemanagers. Zij kunnen
meekijken met uw financiële administratie
en budgettering. Hierbij kunt u denken aan
de volgende voorbeelden. Heeft u moeite om
elke maand de huur of andere vaste lasten te
betalen? Is uw persoonlijke situatie veranderd?
Of heeft u vragen over hoe u kunt bezuinigen?
Bespreekbaar maken is de eerste stap. Voor dit
soort vragen kunt u op het spreekuur terecht.
Maar ook kunnen de casemanagers u de weg
wijzen voor allerlei vragen rondom geldzaken.
Deze spreekuren zijn iedere donderdag in
de Fendertshof in Fijnaart van 09.30 uur tot

12.00 uur en op donderdagen in Multifunctioneel Centrum de Kristal in de Huiskamer in
Zevenbergen van 11.00 uur tot 14.00 uur. Een
gesprek is gratis. Wij gaan graag in gesprek om
samen met u op zoek te gaan naar mogelijke
oplossingen.
Eigen geldplan maken met Startpunt
Geldzaken
De gemeente heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken van het Nibud. Via de website
www.startpuntgeldzaken.nl/moerdijk kunnen
inwoners online, gratis, anoniem en in eigen
tempo een eigen geldplan invullen. Dit plan kan
helpen om geldzaken in balans te krijgen en te

houden. Startpunt Geldzaken stelt geldplannen
beschikbaar voor huishoudens in verschillende
omstandigheden. Zo is er een geldplan voor
inwoners die iets willen doen aan hun pensioen
en voor huishoudens die willen sparen voor
hun (klein)kind. U kunt een geldplan maken wat
bij uw eigen situatie past.
Workshops
Binnenkort organiseren wij een workshop
om onder andere vrijwilligers, werkgevers,
professionals en schuldhulpverleners bekend
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te maken met het nieuwe aanbod. Ze kunnen
als ambassadeurs hun klanten en werknemers
informeren over de mogelijkheden van het
Startpunt Geldzaken. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met mevrouw
M. Bestebreur van de gemeente Moerdijk, via
telefoonnummer 14 0168 of per mail
info@moerdijk.nl. 

CENTRUM ZEVENBERGEN

Gemeenteraad akkoord met
aanvullende bijdrage haven
De gemeenteraad van Moerdijk besliste afgelopen donderdagavond dat extra
geld wordt vrijgemaakt om het centrumplan Zevenbergen te realiseren.

Voorbereidende werkzaamheden
Windpark Industrieterrein
Moerdijk van start
Nuon, onderdeel van Vattenfall, is
begonnen met voorbereidende
werkzaamheden voor de realisatie van
Windpark Industrieterrein Moerdijk.
Aannemersbedrijf Dura Vermeer gaat de
werkzaamheden uitvoeren. Zij beginnen met
bodemonderzoek en het verwijderen van
bomen en struiken om ruimte te maken voor
de bouw van de windmolens. Naar verwachting
starten zij in mei met de aanleg van wegen en
opstelplaatsen voor bouwkranen en de bouw
van de fundering van de windmolens.
Bodemonderzoek
Om tot een goede inrichting van het windpark
te komen vindt eerst bodemonderzoek plaats.
Met het in kaart brengen van de bodem kan
op elke plek waar een windmolen moet komen
de juiste fundering bepaald worden. Dit wordt
uitgevoerd met een sondeerunit en levert voor
de omgeving geen hinder op.
Verwijderen bomen
Om de locaties van de windmolens bereikbaar
te maken en de werkterreinen in te richten is
het noodzakelijk een aantal bomen en struiken

te verwijderen. In samenspraak met de aannemer en het Havenbedrijf is een plan gemaakt
waarbij de bestaande boomstructuur zoveel
mogelijk behouden blijft. Nuon verwacht de
werkzaamheden ruim voor het broedseizoen af
te ronden. Op www.windparkindustrieterreinmoerdijk.nl kunt u zien waar gewerkt wordt en
bomen en struiken worden verwijderd.
Het verwijderen van de bomen en struiken
geeft mogelijk hinder voor de omgeving, door
geluidsoverlast en het zicht op de werkzaamheden. Waar nodig worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen.
Zonnepark
Bij de vergunningverlening van het windpark is
afgesproken dat er ook een zonnepark wordt
gerealiseerd, waarvan de inwoners van
Klundert kunnen profiteren. Gemeente
Moerdijk vindt dit zeer belangrijk. Voor de
ontwikkeling van dit zonnepark is een projectleider aangesteld door Stichting Energietransitie
Moerdijk (STEM). De projectleider werkt onder
anderen samen met de stadstafel Klundert, het
Havenbedrijf Moerdijk, Nuon en de gemeente
Moerdijk. 

Beperkte dienstverlening op
18 maart
Op 18 maart van 12.30-17.00 uur is het
gemeentehuis beperkt open. De medewerkers
van het team Klant contact centrum (balie,
telefoon, receptie) krijgen dan een training.
Via de telefoon en social media is er een

beperkte dienstverlening. Niet al uw vragen
kunnen snel worden beantwoord. Ook is het
inplannen van een afspraak niet mogelijk.
Op dinsdag 19 maart staan wij u weer graag
te woord. 

Expositie Marks of Pride and Beauty
Van 11 maart tot 1 april is in het gemeentehuis
de expositie ‘Marks of Pride and Beauty’, een
initiatief van de Utrechtse fotograaf Jan van
Beijnhem te bezichtigen. De expositie bestaat
uit zwart-wit foto’s van mannen en vrouwen die
aanzienlijke littekens hebben opgelopen.
De gedreven foto-kunstenaar laat de
geportretteerden stralen van trots en

Contact

schoonheid. De expositie is door Gerlinde
Verhey uit Helwijk naar Moerdijk gehaald.
Zij is ook gefotografeerd voor dit initiatief.
Meer informatie: www.mpb.photo. U kunt de
expositie tijdens openingstijden in de hal van het
gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15
in Zevenbergen bekijken. Bekijk de
openingstijden op www.moerdijk.nl/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

De gemeente en aannemerscombinatie
Strukton Civiel Zuid-Van den Herik sloten eind
december een principeakkoord waarin een
aantal technische wijzigingen werd afgesproken. Om de kosten daarvoor te dragen, is een
aanvullende bijdrage nodig van de partners
die het project gezamenlijk financieren (de
gemeente, de provincies Brabant en Zeeland,
het waterschap Brabantse Delta en het Rijk).
Voor de gemeente Moerdijk komt de bijdrage
neer op € 971.000, naast de eerdere risicoreservering van 1,9 miljoen. Verder is

€ 300.000 nodig voor de projectorganisatie.
De raad stemde ook in met een nieuwe risicoreservering van € 280.000 voor het werk aan
de Markt.
Ook de provincies en het waterschap hebben
inmiddels ingestemd met hun extra bijdrage.
Het Rijk beslist naar verwachting in de eerste
helft van maart. Als die besluitvorming positief
uitpakt, krijgt de aannemerscombinatie groen
licht en gaat het werk in maart officieel van
start. 

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.
 Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Veegplan kernen 2019’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken, overeenkomstig artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat een nieuw bestemmingsplan ‘Veegplan
kernen 2019’ wordt voorbereid.
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Bloedkoraal 1 in Zevenbergen
Wijzigen van de gebruiksvergunning
• Plaza 3 in Moerdijk
Plaatsen van een lichtreclame
• Bovenkade 14 in Willemstad
Verbouwen van het kantoor tot woning
• Grintweg 3 in Willemstad
Legaliseren van de dakopbouw en aanbouw
		
woonwagen
• Langeweg 45 in Fijnaart
Uitbreiden van de bedrijfsloods
• Bisschop Hopmansstraat 29
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
in Noordhoek
de woning
• naast Barlaaksedijk 4
Wijzigen van de reeds eerder verleende
in Standdaarbuiten
vergunning
• Kwartiersedijk 15 in Fijnaart
Bouwen van een bedrijfswoning
• nabij Distriboulevard 25 - 27 in Moerdijk Wijzigen van de watertransportleiding
• Klaverpolderseweg 4 in Moerdijk
Bouwen van een nieuwe werktuigenloods (fase 1)
		
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure van
		
toepassing)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Landpoortstraat 43 in Willemstad
		

Omschrijving project
Realiseren van een carport, berging en
overkapping

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
•	Kok Lexmond BV, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op
de locatie Saffier in Zevenbergen, in de periode van 5 maart 2019 t/m 4 juni 2019, voor naar
verwachting hoogstens 2 dagen.
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Distriboulevard 13 in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting.
• Langeweg zuid 14 in Standdaarbuiten, voor het veranderen van de inrichting.
• Mannesmannweg 5 in Moerdijk, voor tijdelijke werkzaamheden gedurende de maand april.
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Achterdijk 24 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Slopen van een woning en bouwen van
een nieuwe woning met uitrit

Verleende evenementenvergunningen
•	Het houden van een Ibizamarket op het terrein naast de parkeerplaats aan het Havenhoofd
in Willemstad op 9 juni 2019 van 11:00 uur tot 18:00 uur.
•	Het houden van een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in de Singelschool aan
de Singel 1 in Willemstad op 5 en 6 april 2019.
•	Het houden van toneelvoorstellingen in gymzaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in
Langeweg op 22 en 23 maart 2019 van 20:00 uur tot 22:30 uur.

