Moerdijk moet in 2019 AED-proof zijn
Moerdijk is hard op weg naar een volledig dekkend netwerk van AED-apparaten in de gemeente. Om hier extra glans aan
te geven kreeg jeu de boulesvereniging Groene Ster in Zevenbergen haar nieuwe exemplaar uit handen van Ferdinand van
den Oever (directeur Havenbedrijf Moerdijk) en wethouder Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk). Daarmee is ongeveer
tweederde van het benodigde aantal AED’s dat nodig is om het netwerk in de gemeente dekkend te maken aanwezig.
Bedoeling is om in 2019 de resterende apparaten aan te brengen.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer
kan herstellen bij een hartstilstand. Verspreid
over de gemeente moet een netwerk komen
met AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Moerdijk telt nu 48 van dat soort AED’s; er zijn
er nog 23 nodig om het netwerk dekkend te
maken.

€ 47.000 uit Vitaliteitsregeling

Havenbedrijf Moerdijk speelt een belangrijke
rol in dit proces. Het financiert de aanschaf
van een groot deel van de AED’s en heeft
daar € 47.000 voor uitgetrokken. Dat bedrag
komt uit de zogenaamde Vitaliteitsregeling:
het Havenbedrijf stelt elk jaar 5% van het
bedrijfsresultaat beschikbaar voor projecten
die ten goede komen van de Moerdijkse
samenleving. Met die € 47.000 financiert
het Havenbedrijf ook de cursussen voor de

inwoners waarmee ze leren reanimeren met
een AED.

AED’s in een wijk hangen. Daarom worden ook
niet alle aanvragen gehonoreerd.

“Iets moois waarvan iedereen
profiteert”

Bestuurslid Henk Goverde van jeu de
boulesvereniging Groene Ster is in elk geval
zeer tevreden met ‘zijn’ nieuwe exemplaar.
“We kregen tien jaar geleden een AED van de
kruisvereniging. Dat gebeurde nadat een lid

“We kregen al meerdere individuele aanvragen
voor een AED, maar dat paste niet in onze
regeling”, legt Ferdinand van den Oever uit. “De
regeling is bedoeld voor initiatieven met een
breder bereik. Maar de aanvragen zetten ons
wel aan het denken. Met een dekkend netwerk
voor de hele gemeente kunnen we iets moois
realiseren waarvan iedereen profiteert.”
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van onze vereniging op het terrein aan een
hartstilstand was overleden. Maar na tien
jaar kan de leverancier de werking van het
apparaat niet meer garanderen. En we zijn
maar een kleine club, dus voor ons is een AED
te kostbaar. Het mooie is zo dat niet alleen wij,
maar de hele omgeving mee kan profiteren.” 

AED ‘adopteren’

De gemeente heeft onderzocht waar ‘witte
vlekken’ zijn, dus waar op dit moment
geen AED’s hangen. Een goede spreiding is
belangrijk, zo gaf de Hartstichting aan. Het
systeem werkt namelijk niet wanneer er teveel

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.
 Vertrokken naar onbekende bestemming
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
M. Podsiad
28-03-1977
M. van den Berg
29-01-1973
J. van den Berg
21-09-2001
M. Pohl
19-09-1989
A. Uysal
23-12-1970			
R.P. Nijveen
24-02-1967			
Y. Yang
06-11-1986			
K. Yang
15-07-1989			
B.M. Moreira Pires Caixo
12-10-1990
 Verkeersbesluit
•	Het verwijderen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de
Boudewijnstraat 7 te Klundert
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Middenweg 28 in Moerdijk
Vervangen van de bestaande bovengrondse
		
opslagtank
• De Meeren 22 in Zevenbergen
Uitbreiden van de woning
• Schansweg 11 in Klundert
Wijzigen van de reeds eerder verleende 		
		
vergunning (traditionele bouw i.p.v. 		
		
houtskeletbouw)
• Drogedijk 57 in Oudemolen
Plaatsen van een dakkapel op de woning
• Hofstraat 30 in Willemstad
Kappen van 3 bomen
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Hazeldonk 9 in Langeweg
• Abraham Andrieslaan 13 in Willemstad
• Pr Willem-Alexanderstr 11 in Fijnaart
		
• Bovenkade 14 in Willemstad
• Hazeldonk 6 in Langeweg
• Zomerland 31 en 33 in Zevenbergen
• Rijksweg A 17 in Klundert
		
• Achterdijk 179 in Zevenbergschen Hoek

Omschrijving project
Bouwen van een tweetal opslagvakken
Plaatsen van een dakkapel
Legaliseren en aanpassen van een reeds
geplaatste erfafscheiding
Verbouwen van het kantoor naar woning
Uitbreiden van de woning
Diverse wijzigingen aan de daken
Plaatsen van een overkapping bij een 		
snellaadvoorziening
Bouwen van een kapschuur

 Verlenging beslistermijn Wabo
Adres
• Steenweg 49 in Moerdijk
		
• Kerkring 19 in Willemstad
		
• Julianastraat 66 in Moerdijk
		

Omschrijving voorgenomen activiteit
Aanbrengen verlichting in klokkentoren 		
(gemeentelijk monument)
Realisatie van herdenkingsmonument bij
koepelkerk
Het plaatsen van een berging en 		
container

Evenementenvergunning
•	Het houden van Zomercarnaval op 30 en 31 augustus en 1 september 2019 in
Zevenbergschen Hoek; met op 30 augustus van 19:00 tot 21:00 uur de Streetparade, op
31 augustus van 10:00 tot 20:00 uur en op 1 september van 11:00 tot 18:30 uur diverse
activiteiten op het Zomerplein aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b en op 30 en 31 augustus
2019 tot 01:00 uur feestavonden in de feesttent aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b.

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

Moerdijk in beeld vanuit de
Zuiderwaterlinie
Heeft u de eerste afleveringen al gezien van
de documentaire van Omroep Brabant over
Zuiderwaterlinie? De komende weken kunt u
elke zondag om 17.30 uur (elk uur herhaald
tot de volgende ochtend) genieten van een
aflevering met steeds weer een andere stelling
in de kijker. Zo ontdekt u de oudste, langste en
meest gebruikte waterlinie.
Op zondag 4 augustus komt gemeente
Moerdijk in de uitzending. Acteur Imme gaat in
deze aflevering naar Fort Sabina en presentator
Bjorn trekt een dag op met de predikant van de
protestantse kerk in Willemstad.

'We duiken in de rijke historie, verkennen haar
prachtige natuur en ontmoeten de kleurrijke
bewoners van de Zuiderwaterlinie'. Acteurs
Bjorn van der Doelen en Imme Steinmann
reizen in een aantal afleveringen langs de
eeuwenoude vestingsteden en nemen u mee
van de geschiedenis tot en met het heden.
Historie, cultuur en natuur zijn perfect in
verhouding en gecombineerd in prachtige
beelden. Kaarten komen tot leven, verhalen tot
hun recht en personen aan het woord.
Benieuwd? Meer info en een voorproefje:
www.zuiderwaterlinie.nl 

CENTRUM ZEVENBERGEN

De haven krijgt vorm
Afgelopen weken is er begonnen met het drukken van de damwanden aan
de Zuidhaven. De haven begint nu echt vorm te krijgen. De grondlagen op
sommige plekken blijken harder dan gedacht. Hierdoor is voorboren nodig om
de damwanden op diepte te krijgen. Dit gaat zeer beheerst en veel damwanden
zitten al op diepte. Het voorboren heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van
de damwandconstructie.
Voor de damwanden die nog niet op diepte
zijn wordt nu berekend welke maatregelen er
nodig zijn om deze damwanden op diepte te
krijgen.

Rotterdamse variant

Ter hoogte van de Action aan de Zuidhaven
gaat de damwandconstructie de hoek om
richting de gevel. In de definitieve situatie ziet
u hier straks echter niets meer van.
Vanwege de oude kademuur is het drukken
van een nieuwe damwand hier niet
uitvoerbaar. Op deze locatie is er gekozen
voor een ontwerp van de kademuur
bestaande uit een L-wand gefundeerd op

palen met een damwand aan de achterzijde
van de L-wand, de zogenoemde ‘’Rotterdamse
variant’’. Deze damwanden bevinden zich
straks onder het straatwerk. De kademuur
loopt dus gewoon door.
Meer informatie is te vinden op
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl. 

