Verken de wateren en het vasteland met de
Deltapontjes en de Expeditie Haringvliet!
Zomer en zon in Moerdijk met de zomervakantie in aantocht: dé uitgelezen kans om het water in en om Moerdijk
te verkennen. Al eens gedacht aan één van de Deltapontjes, Expeditie Haringvliet of een bezoek aan het prachtige
natuureiland Tiengemeten?
Je hebt keus uit diverse veerpontjes én de
Expeditie Haringvliet, die varen in het gebied
rondom het Haringvliet. Elk pontje is weer
anders met een eigen unieke route. De
gemeente Moerdijk telt drie pontjes. Veerpont
‘Waterpoort’ brengt je vanaf Fort Sabina
naar Ooltgensplaat, Sluishaven, Benedensas
en Dinteloord over het Volkerak. Vanuit
Willemstad vaart veerdienst Anna richting
Numansdorp en vanuit dorp Moerdijk vaart
veerdienst de Lucretia naar het pittoreske
dorpje Strijensas. Ideaal om al varend en
fietsend de mooie natuur van het rondje
Numansdorp - Willemstad - Moerdijk Strijensas te ontdekken.

De Expeditie Haringvliet vaart vanaf dit jaar
twee routes met twee bijzondere schepen,
Linquenda II en de Heicondias.
In de maanden juli en augustus varen de
schepen zes dagen per week en in september
wordt in de weekenden gevaren.
Ga voor de ultieme vaar- en natuurbeleving en
combineer je overtocht met een dagje uit in
Willemstad, Hellevoetsluis of Middelharnis of
juist een dagje Tiengemeten. Voor de kinderen
is daar een grote natuurspeelplaats en voor
de allerkleinsten een Ukkie-eiland. Liever
het leefgebied van de bever ontdekken?
Ook dat is mogelijk onder begeleiding van
een boswachter.

Meer info

Op www.deltapontjes.nl, www.expeditie
haringvliet.nl en www.vvvmoerdijk.nl is alle
informatie te vinden over onder andere de
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pontjes die van en naar Moerdijk varen,
de Expeditie Haringvliet en andere leuke
uitstapjes in en rondom Moerdijk. 

Geen spreekuur 'Hulp bij geldvragen' tijdens zomervakantie
Vanwege de vakantieperiode zijn er op
donderdag 11, 18 en 25 juli en 1, 8 en 15
augustus geen spreekuren 'Hulp bij geldvragen'.
Dit geldt zowel voor de Fendertshof in Fijnaart
als in Multifunctioneel Centrum de Kristal in de
Huiskamer in Zevenbergen.
Heeft u moeite om elke maand de huur en

andere vaste lasten te betalen? Bijvoorbeeld
omdat uw persoonlijke situatie is veranderd?
Of heeft u vragen over hoe u kunt bezuinigen?
Bespreekbaar maken is de eerste stap. Daarom
zijn er normaal gesproken iedere week
spreekuren ‘Hulp bij geldvragen’. Kijk voor meer
informatie op: www.moerdijk.nl/spreekuurhulp-bij-geldvragen 

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
Bij de volgende woningen wordt een bord geplaatst om een parkeervak aan te duiden als een
voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:
• Reesloot 17
• Rollaaf 2
• Aerschotstraat 2
• Zeestraat 58

•
•
•

Vertrokken naar onbekende bestemming
M. Bratu Mare
31-10-1991
V.N. Damian
12-10-1986
S. Kuklis
28-06-1974

Stijgende lijn tevredenheid
Wmo-cliënten
Elk jaar houden we de vinger aan de pols:
hoe ervaren mensen ons werk als het gaat
om de Wmo en wat levert het hen op? Denk bijvoorbeeld - aan de gesprekken bij mensen
thuis: de keukentafelgesprekken.

nog 74%. Ook zijn we verheugd om te zien dat
de ondersteuning ook (meer en meer) effect
heeft. Met de stelling 'De cliënt kan zich beter
redden' was nu 86% van de ondervraagden het
helemaal eens; dat was twee jaar geleden 75%.

Bijna de helft van de mensen die een
vragenformulier kregen, vulden dat ook in. De
keukentafelgesprekken kregen van de invullers
een 7,7. Een belangrijke waardering, want veel
begint natuurlijk bij het keukentafelgesprek.

Wethouder Eef Schoneveld: “Zeker met het
oog op het toenemend aantal aanvragen en
de steeds complexer wordende vragen heb
ik grote waardering voor de mensen die deze
ondersteuning geven en deze mooie scores
neer hebben weten te zetten. Natuurlijk blijven
we ons inzetten voor goede ondersteuning. Dit
jaarlijkse onderzoek is ook om steeds weer te
bekijken wat we kunnen doen om volgend jaar
nog beter te scoren. De stijgende lijn van een
7,5 naar een 7,7 willen we voortzetten.” 

Mensen kunnen zich beter redden

Het werk lijkt z’n vruchten af te werpen,
want met de stelling 'De kwaliteit van de
ondersteuning is goed' was 88% van de
invullers het eens. Dat was twee jaar geleden
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 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Westrand 9 in Zevenbergen
Plaatsen van 2 lichtmasten
• Stadhuisring 1 in Klundert
Wijzigen in uitvoering van de schilderwerken
		
(wijziging eerder verleende omgevingsvergunning)
• Potenblokseweg 2a in Heijningen
Realiseren van een inrit
• Hofstraat 30 in Willemstad
Verbouwen en uitbreiden van de woning
• Westrand 3 in Zevenbergen
Plaatsen van een erfafscheiding en 2 		
		
ballenvangers
• Bloemendaalse Zeedijk 2b
Plaatsen van 6 lichtmasten en 1 ballenvanger
in Zevenbergschen Hoek
• Timberwolfstraat 9 in Standdaarbuiten
Plaatsen van 11 zonnepanelen

Omschrijving project
Realiseren van een inrit
Plaatsen van een ondersteuningsconstructie

 Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Sando Puinrecycling, voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op
de locatie Middenweg 3 in Moerdijk, in de periode van week 29 t/m 41 van 2019, voor naar
verwachting hoogstens 5 dagen.
 Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Fortweg 1 Heijningen
Het renoveren van het poortgebouw van fort
		
Sabina (herbestemming Fort Sabina)
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Kreitenborg 5 Zevenbergen

Contact

Omschrijving project
Realiseren van een aanbouw aan de woning

 Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen
 facebook.com/GemeenteMoerdijk
 @Moerdijkse_Stem

Foto: Marcel Otterspeer

 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Goudreinet 20 in Fijnaart
• Glasweg 7 in Heijningen

Nederlandse

Vestingstedendagen Willemstad
5 + 6 oktober 2019
www.vsd2019.nl

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57

