We horen graag uw mening over Bravoflex
Reist u wel eens met Bravoflex Moerdijk? Dan horen wij graag uw mening, wensen en ideeën om Bravoflex te verbeteren!
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een groepsgesprek op woensdag 26 februari van 19.00 tot 21.00 uur in
het gemeentehuis in Zevenbergen. De avond is geheel verzorgd en als dank voor de deelname ontvangt u na afloop van de
avond een VVV-cadeaucheque ter waarde van €30,-.
Eenvoudig aanmelden

leeftijd. Bij te weinig aanmeldingen wordt
het groepsgesprek omgezet in individuele
telefonische interviews. Moventem neemt dan
contact met u op om een telefonisch gesprek
in te plannen. Dit gesprek duurt ongeveer 30
minuten. Als u deelneemt aan een telefonisch
interview, dan ontvangt u na afloop als dank
een VVV-cadeaucheque ter waarde van €10,-.

Aanmelding kan via www.moventem.nl/
bravoflex of telefonisch via 0575 – 760 227.
Onderzoekbureau Moventem informeert
u via de mail of telefonisch verder over het
programma. Bij grote interesse wordt een
selectie van deelnemers gemaakt, waarbij
gelet wordt op een optimale spreiding van

Data dorps- en stadstafels
• Zevenbergschen Hoek: 12 februari om 19.30 uur in de Zevensprong.
• Moerdijk: 13 februari om 19.00 uur in de Ankerkuil.
Alle inwoners zijn van harte welkom. Voor meer informatie over de gebiedsplannen kijk op
www.moerdijk.nl/mijn-woonplaats

Bravoflex Moerdijk

Bravoflex is een flexibele vervoersservice
op afroep voor inwoners van gemeente
Moerdijk en bezoekers van deze gemeente.
Reizigers kunnen binnen het vervoersgebied
van halte naar halte reizen, zonder vaste
route of dienstregeling. Bravoflex rijdt met
kleine busjes of taxi’s van maandag tot en met
vrijdag in de avonduren van 19.00 tot 00.00
uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van
09.00 tot 00.00 uur. Bravoflex is te bestellen
via de gratis OV flex app of door te bellen
naar telefoonnummer 088 0761 977. Dit kan
minimaal 1 uur en maximaal twee weken van

Op www.bravoflex.info/moerdijk kunnen
reizigers meer informatie vinden over de
flexibele vervoersservice en de wijze van
reserveren en betalen. 

Thomas Zwiers
op donderdag 20 februari afscheid als
wethouder van gemeente Moerdijk. Tijdens
een afscheidsbijeenkomst zetten wij hem in het
zonnetje en bedanken wij hem voor zijn inzet.

RECTIFICATIE
 Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
In de Moerdijkse Bode van week 6 (5 februari 2020) werd onderstaande aanvraag
bekendgemaakt.
Adres
Omschrijving project
Buisleidingenstraat nabij Keteldiep, Klundert Bouwen van een afsluiterkooi
		
Dit moet zijn:
Omschrijving project
Bouwen van een afsluiterkooi

 Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
•	IJshof 1 in Zevenbergen
Het veranderen van 2 deuropeningen en
herzien van de brandcompartimentering
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
•	Zevenbergseweg 14, Klundert
Wijzigen van de eerder verleende vergunning
(fundering)
•	Vrouwe Jacobstraat 28, Fijnaart
Uitbreiden van de woning
•	Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen
Innemen van een standplaats
•	Huizersdijk 20, Zevenbergen
Legaliseren van een wasplaats
•	Boerendijk 27, Fijnaart
Wijzigen van de brandcompartimentering
 Meldingen Wet miieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Oostelijke Randweg 16 in Moerdijk
 Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
•	Middenweg 35 in Moerdijk, door Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling B.V. De
puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 7 tot en met week 20, voor naar
verwachting hoogstens 2 á 3 dagen.
 Drank- en horecavergunning commercieel
• Anno 1610, Benedenkade 11 in Willemstad

De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot
18.00 uur bij De Borgh, IJshof 1 in Zevenbergen,
waarbij u van harte welkom bent.
Tussen 16.30 en 17.00 uur richten een aantal
sprekers het woord tot Thomas Zwiers.

Datum:

		
		
		

Locatie:

		
		

 Vastgestelde regelgeving
• Verordening Werkgeverscommissie Griffie Moerdijk
• Vaststelling van ontwerpbesluit van de veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk
 Verkeersbesluiten
•	Door plaatsing van bord een parkeervak aan de voorzijde van Boudewijnstraat 9 in Klundert,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats;
•	Door plaatsing van bord een parkeervak op het parkeerterrein aan de Galgenweg in Fijnaart,
aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats;
•	Door plaatsing van het bord één parkeerplaats bij de laadpaal nabij de Vuurvlinder in
Standdaarbuiten aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische
voertuigen;
•	Door plaatsing van het bord één parkeerplaats bij de laadpaal nabij Molenvliet in Klundert aan
te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

 info@moerdijk.nl
 www.moerdijk.nl
 14 0168

donderdag 20 februari 2020
16.00 uur ontvangst
16.30 uur sprekers
17.00 - 18.00 uur receptie
De Borgh
IJshof 1
4761 BE Zevenbergen

Aansluitend is er een receptie zodat u Thomas
persoonlijk de hand kunt schudden.
De receptie duurt tot 18.00 uur. Wij stellen uw
komst bijzonder op prijs!
Namens burgemeester en wethouders van de
gemeente Moerdijk,
De gemeentesecretaris
De burgemeester

ir J.C. Slagboom
J.P.M. Klijs

CENTRUM ZEVENBERGEN

Marktplein Zevenbergen weer
open voor verkeer
De werkzaamheden aan het grote plein van de Zevenbergse Markt zijn vrijwel
afgerond. In de week van 10 februari gaat het plein daarom weer open voor
verkeer. Het tweede deel van de Markt, het horecaplein tussen de Molenstraat
en de Zuidhaven, is voor de zomer gereed.
Het grote plein tussen de kerken onderging
in de afgelopen maanden een flinke
metamorfose. De kinderkoppen, trappen
en muurtjes maakten plaats voor een open
plein met veel bomen, bankjes en een grote
plantenbak waarbij je op de natuurstenen
rand kunt zitten.

Samen delen

  Exploitatievergunning commercieel
• Anno 1610, Benedenkade 11 in Willemstad

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

Meer informatie of boeken?

Na een jarenlange loopbaan als raadslid en
wethouder neemt

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.

Contact

te voren. De rit kan via de app betaald worden
of bij de chauffeur met de pinpas. Een rit met
Bravoflex kent een vast tarief van €3,50. De OVchipkaart, het studentenreisproduct, bestaande
OV-abonnementen en -kaartsoorten zijn niet
geldig.

Afscheid wethouder Thomas Zwiers

Bekendmakingen

Adres
Leidingenstraat nabij
Langeweg/Vogelweg, Klundert

12 februari 2020

De Markt is in de nieuwe situatie een
zogenoemde shared space, een open ruimte
die alle verkeersdeelnemers met elkaar delen.
Auto’s zijn er ‘te gast’. Vanuit de Molenstraat
mag verkeer stapvoets langs de buitenkant
van het plein rijden richting de Stationsstraat.
De Markt blijft ook vanuit de Doelstraat

bereikbaar. Parkeren kan er ook nog steeds:
niet langer midden op het plein, maar in twee
rijen parkeervakken naast de kerken, voor de
huizen en bedrijven aan de Markt.

Oude bekenden

De inrichting van de vernieuwde Markt is
zo gekozen dat er ruimte blijft voor alle
evenementen die van oudsher in het centrum
plaatsvinden. Ook de weekmarkt komt terug.
Hetzelfde geldt voor de beelden: de Pratende
Vrouwen hebben in overleg met hun makers
al een mooie nieuwe stek gevonden. De
waterpomp en ’t Knijn vinden hun weg naar
het horecaplein als dit deel van de Markt in
het voorjaar wordt opgeleverd. 

