Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners
De gemeente regelt en organiseert veel zaken voor u als inwoner. Maar hoe werkt een gemeente eigenlijk, hoe zit het met
de gemeentefinanciën en hoe loopt de besluitvorming? En nog belangrijker, heeft u invloed op deze besluitvorming? Voor
het antwoord op deze vragen organiseert de gemeente Moerdijk, samen met Zundert, Etten-Leur en Halderberge, de cursus
Politiek Actief voor inwoners.
Tijdens vier bijeenkomsten (17 en 24
september en 1 en 8 oktober) wordt een
aantal onderwerpen behandeld, is er een
speeddate met raadsleden en een training
overtuigend debatteren. Tot slot zijn de
deelnemers aanwezig bij een besluitvormende
raadsvergadering. In Moerdijk is deze op
10 oktober. Zo krijgen deelnemers ervaring
uit de praktijk mee en trainen ze nuttige
vaardigheden. De bijeenkomsten zijn allemaal
van 19.30 uur tot 22.00 uur. De eerste vier

bijeenkomsten zijn in het Oude Raadhuis, aan
de Markt 1 in Etten-Leur. De vijfde bijeenkomst
is in het gemeentehuis in Zevenbergen.
Wilt u meer weten over de gemeente of heeft
u interesse om politiek actief te worden, meld
u dan voor 20 juni aan via griffie@moerdijk.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffier van de gemeenteraad van
Moerdijk via ricus.tiekstra@moerdijk.nl of kijk
op de www.moerdijk.nl/gemeenteraad voor het
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programma en de onderwerpen. De cursus is
gratis. 

Welzijn in Moerdijk op één website
Op zoek naar welzijnsdiensten of - activiteiten in de gemeente Moerdijk?
OnS Moerdijk is hét nieuwe portaal waar ze allemaal samenkomen. Op
www.ons-moerdijk.nl zijn ze makkelijk te vinden. De website werd vorige maand
gelanceerd.

Openingstijden gemeentehuis en
milieustraat tijdens Pinksteren
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten. Dinsdag
11 juni zijn we vanaf 8.30 uur weer gewoon geopend. 

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.

 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Orionweg 10 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• 't Magesijn 36b in Klundert

Omschrijving project
Uitbreiden van de woning

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Kapellenhof 20 in Noordhoek

Omschrijving project
Bouwen van een woning met inrit

	Tijdelijke maatregelen m.b.t. afsluitingen, parkeerverbod en opheffen
eenrichtingsverkeer
•	Vanwege een Boekenmarkt is de Voorstraat (westzijde) in Willemstad op 9 juni 2019
afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Ook is er een tijdelijk parkeerverbod.
•	Vanwege de Ronde van de Fendert zijn op 9 juni 2019 vanaf 07:00 uur tot 21:00 uur
verschillende wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Ook is er een
parkeerverbod in verschillende straten.

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 aandacht te brengen'.
Kijk op www.ons-moerdijk.nl voor meer
informatie en/of kom langs tijdens de
inloopspreekuren, of bel.
Fendertshof, Fijnaart
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur
Mauritshof, Klundert
Woensdag 13:00 - 15:00 uur
Gemeentehuis, Zevenbergen
Donderdag 13:00 - 16:00 uur
Tijdens inloopspreekuren bereikbaar op
0168 331 888. 

vvvmoerdijk.nl
volledig vernieuwd!
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 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
Milieuneutraal veranderen
• Bloemendaalse Zeedijk 2a1
Renoveren van de gevel
in Zevenbergschen Hoek
• Fazantweg 4 in Klundert
Bouwen van een distributiecentrum met kantoor
• Kreekweg 1 in Heijningen	Plaatsen van voorzieningen voor het huisvesten
van tijdelijke werknemers
• Blauwe Hoefsweg 26d in Klundert
Uitbreiden van de berging
• Rondeel 41 in Klundert	Uitbreiden van de blokhut met veranda en
erfafscheiding en plaatsen van een sleepdakkapel
• Zomerland 31 in Zevenbergen	Plaatsen van een dakkapel en vervangen
zolderkozijnen en het dak
• Hoofdstraat 4 in Zevenbergschen Hoek	Veranderen van het gebruik van ‘wonen met
kantoor’ naar geheel apotheekhoudende
huisartsenpraktijk
• Westelijke Randweg in Klundert	Grondwerkzaamheden tbv het bouwen van
7 windmolens
• Koningin Julianalaan en
Plaatsen van een container voor inzamelen
Prins Bernhardplein in Willemstad
huishoudelijk afval
• De Polderstraat in Heijningen
Realiseren van een speelplek naast het voetvalveld

Platform voor:
•
•
•
•

Evenementen
Routes, sport & activiteiten
Eten, drinken & overnachten
Attracties & bezienswaardigheden

Vanaf nu online,
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 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Buitendijk West 7, Klundert	Het veranderen en uitbreiden van een
vleesvarkens- en melkrundveehouderij en
handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden.

OnS Moerdijk werkt samen met vrijwilligers,
organisaties, burgerinitiatieven en de gemeente
Moerdijk om de inwoners zo goed mogelijk te
ondersteunen die het nodig hebben. OnS staat
dan ook voor Ondersteunen en Samenwerken.
Boudewijn in ’t Veld (Coördinator OnS
Moerdijk): 'Het is geweldig om te zien hoe OnS
Moerdijk wordt opgenomen in de Moerdijkse
samenleving. We hebben heel veel positieve
reacties mogen ontvangen. Ook “nieuwe”
inwonersinitiatieven zoals ‘De Stoofpot’ en
‘Present in Vriendschap Fijnaart’ staan nu op
OnS Moerdijk. Tenslotte is het supermooi om te
zien dat veel organisaties enorm betrokken zijn
bij het platform en zich passievol inzetten om
OnS Moerdijk in de gemeente Moerdijk onder
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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.

de compleet vernieuwde website van VVV Moerdijk.
Dit platform inspireert toeristen, bezoekers en inwoners voor een geslaagd bezoek aan onze gemeente!
Nieuwsgierig? Houd www.vvvmoerdijk.nl in de gaten
of e-mail naar vvv@moerdijk.nl voor meer informatie.

vvvmoerdijk.nl

