Op avontuur door verrassend Moerdijk
De zomervakantie is van start. Blijf je in de gemeente Moerdijk en ben je op zoek naar leuke uitstapjes met de kids? Weet je
bijvoorbeeld dat we in onze gemeente een heuse biologische pluktuin hebben bij camping Markdal in Standdaarbuiten? En
heb je al een keer een bezoek gebracht aan de kinderboerderij de Dierenploeg in Zevenbergen? Teuntje het varken, Joep de
pauw en Freddie het paard. Ontmoet ze allemaal op de kinderboerderij! Meer ervaren? Breng dan ook een bezoek aan het
Milieu Educatief Centrum op de kinderboerderij.
En dat is nog niet alles… een paar leuke ‘tips
voor kids’ op een rij in Moerdijk:

Meer info: www.destellingvanwillemstad.nl  
•

•

 a op zoektocht naar de geheimzinnige
G
legerkisten met apparatuur uit de koude
oorlog op onze forten en het Mauritshuis!
De verschillende kisten verbinden de Stelling
van Willemstad. Met de apparatuur kan er
contact worden gelegd met de commandant,
die diverse opdrachten geeft. Zo kunnen
de spelers een legerradio instellen of
bijvoorbeeld een testvlucht maken met een
drone.

•

 eklim de uitkijktoren en kijk uit over het
B
Hollands Diep vanuit de Volkeraksluizen
bij Willemstad. Ontdek jij hoe de schepen
omhoog en omlaag bewegen?
 anoroute over de kreek, de Prullenkast bij
K
Oudemolen. Heb jij al eens gevaren over een
echte kreek? Grijp deze unieke kans! Verken
de kreek ’t Breede Gat vanaf het water en
rust uit met een heerlijke picknick aan de
kant.

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.

•	Een leuke dag met de kids op natuureiland
Tiengemeten? Lekker wandelen, fietsen of
spelen? Stap dan op de Expeditie Haringvliet
vanuit Willemstad; een belevenis op zich!
•

•

 atersbos en Kapucijnenklooster in
P
Langeweg. Ontdek het kloosterterrein en het
Patersbos met de wandelroute ‘een dag uit
het leven van een kapucijn’.
 oe wisten drie timmerlieden 8.000 Franse
H
krijgslieden op oorlogspad te stoppen?
Wat was de band tussen de Oranjes en het
Mauritshuis? Hoe kwam Willemstad aan die
unieke ster-vorm? Beleef zelf de verhalen in
de Canonkamer in het bezoekerscentrum
van het Mauritshuis, onderga de
gemoedelijke sfeer van Willemstad en
geniet!

17 juli 2019
Laat je inspireren!
En breng de komende periode een bezoek aan
één van onze mooie forten (Fort Sabina, Fort
de Hel en Fort Bovensluis), de Canonkamer,
wandel door één van die sfeervolle historische
straatjes, vaar over één van de wateren en/of
bezoek één van onze prachtige evenementen.
En dat zijn nog maar een paar voorbeelden
van alles in Moerdijk dat mooi, gezellig, tof,
sportief en (ont)spannend is om te beleven en
te ondernemen.
Kijk voor meer inspiratie op
www.vvvmoerdijk.nl.
We wensen iedereen veel plezier en een fijne
zomervakantie! 

 Bestemmingsplannen
• ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ (planidentificatie NL.IMRO.1709. BGVlietweg4bSB -BP40) is
ongewijzigd vastgesteld.
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Vlietweg (ongenummerd) in Klundert
Het bouwen van een bedrijfspand met
		
buitenterrein
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Nieuwe Dorpsweg 29 in Fijnaart
Plaatsen van een overkapping
• Koekoeksedijk 16 in Zevenbergen
Aanleggen van een kraanbaan
• ‘t Ravelijn 43 in Klundert
Verwijderen van een draagmuur
• Achterdijk 24 in Zevenbergen
Plaatsen van een tijdelijke woonunit/caravan
• Oudemolensedijk 13a in Fijnaart
Milieuneutraal veranderen
• Noordlangeweg 9 in Willemstad
Herbouwen van de bedrijfsruimte
• Hazeldonkse Zandweg 28a in Zevenbergen
Realiseren van een escaperoom
• Naast Huizersdijk 15 in Zevenbergen
Aanleggen van een maaiboot inlaatplaats
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart
		
•
•
•

Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen
Blauwe Hoefsweg 26d in Klundert
Achterdijk 10 in Zevenbergen

• Prins Clausstraat 66 t/m 76 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Wijzigen van het inperkingsniveau van een
bestaande ingeperkte ruimte (milieuneutraal
veranderen)
Realiseren van bruggen en steigers
Uitbreiden van de berging
Wijzigen van de reeds eerder verleende
vergunning (plaatsen schuilstal)
Bouwen van 11 appartementen met een
uitweg

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Adres
Omschrijving voorgenomen activiteit
• Zuidlangeweg 1b in Oudemolen
In melkveehouderij een aantal wijzigingen
		
in de stallen aanbrengen en de veebezetting
		
wijzigen
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Lapdijk 18 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting
• Oostelijke Randweg 2 in Moerdijk, voor het oprichten van de inrichting
• Parelhoenweg 5 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting
Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer
• Oslo 4 in Klundert, lozen buiten de inrichting
• Lillehammer 9 in Klundert, lozen buiten de inrichting
 Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Adres inrichting
Opleggen maatwerkvoorschriften op
		
grond van het aspect
• Houtsnipweg 11 in Klundert
Maatwerkvoorschriften geluidsgrenswaarden
 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• 't Walletje 1 in Klundert
• nabij Havenhoofd 2 in Willemstad
• Klundertsedijk 5 in Klundert
• Lillehammer 5 in Klundert
• De Knip 24 in Zevenbergen
		

Omschrijving project
Realiseren van een inrit
Legaliseren van een ponton met loopbrug
Realiseren van een B&B
Bouwen van een nieuwe woning
Plaatsen van een overkapping aan de zijkant
van de woning

Na de zomer meer nieuws over
hoogspanningslijn
Wat is de optimale route voor de nieuwe 380
kV-hoogspanningsverbinding die ook over
Moerdijks grondgebied loopt?
Begin juni stuurden de Samenwerkende
Overheden hun advies over 380 kV aan minister
Wiebes. Dit advies is op 14 juni toegelicht
aan Mevrouw Pieterman, plaatsvervangend
directeur Warmte en Ondergrond, en Sander
van Sluis, projectleider, beiden van ministerie

Zomerprogramma ‘Positief
omgaan met psychische gezondheid’
Heb je altijd al meer willen weten over hoe je positiever kunt omgaan met (psychische)
gezondheid? In samenwerking met de gemeente Moerdijk organiseren de Aanloop, Indigo en
Fameus hierover een aantal bijeenkomsten deze zomer.
Ze hebben allemaal een ander thema en je kan ze allemaal bezoeken, maar ook een keuze maken
voor het thema dat het beste bij je past. De begeleiders geven informatie en er is gelegenheid om
vragen te stellen.
Waar:

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

‘Huis in de wijk’ (Mauritshof, Prins Willemstraat in Klundert)

Wanneer:
• 24 juli - 19.30 tot 21.00 - Crisiskaart, WRAP en FRITS
• 31 juli - 19.30 tot 21.00 - Depressie
• 7 aug - 19.30 tot 21.00 - Wonen in je eentje
Kosten:

Contact

EZK.
De minister geeft zijn reactie op het advies
van de Samenwerkende Overheden
over de uitwerkingsgebieden van deze
hoogspanningsverbinding van Rilland-Tilburg
na de zomervakantieperiode. Dat werd pas
geleden bekend.
Natuurlijk delen we de informatie dan ook via
de bekende gemeentelijke informatiekanalen. 

Deelname en koffie en thee zijn gratis.

Aanmelden is niet nodig. Je bent van harte welkom!
 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168
 06 127 768 57

Voor meer informatie:

Rian Meulenbroeks:
Eva Luijten:

06 23254032
06 22080205 

