Inloop woonrijp maken binnenterrein Zomervlinder en Wintervlinder Standdaarbuiten
Vorig jaar zijn de starterswoningen aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten opgeleverd. Ook de woningbouw aan de
Wintervlinder is voorspoedig verlopen. Dit is voor de gemeente aanleiding om het binnenterrein van de Zomervlinder en
de Wintervlinder tegelijk aan te pakken en woonrijp te maken voor de bouwvak door het aanbrengen van de definitieve
bestrating, parkeervakken en groen. Hiervoor is een inrichtingsschets opgesteld.
Inloopsessie op 5 maart

Deze inrichtingsschets is tot stand gekomen
op basis van eerder overleg met de bewoners
van de starterswoningen aan de Zomervlinder.
Het plan is inmiddels verder uitwerkt ook
voor het gebied aan de Wintervlinder. De
gemeente organiseert daarom op donderdag
5 maart aanstaande een inloopsessie in
multifunctioneel centrum ‘De Standaert’.
Tijdens deze middag krijgen bewoners een
nadere toelichting op het plan. Ook zijn
medewerkers van de gemeente aanwezig voor
de beantwoording van eventuele vragen.

Inloopsessie:
Tijdstip:
Locatie:
		
		

5 maart 2020
16.00 uur – 17.30 uur
De Standaert,
Timberwolfstraat 5,
in Standdaarbuiten

Wijk de Vlinderbuurt

Om in de woningbehoefte van Standdaarbuiten
te voorzien ontwikkelen we in verschillende
fasen ten noorden van het dorp de wijk de
Vlinderbuurt. "Het gebied kenmerkt zich door
veel vrije sector woningen en veel groen in
de woonomgeving", licht wethouder Désirée

Brummans toe. "Het stedenbouwkundig
concept is in de vorm van een vlinder en
daar ontleent de wijk ook haar naam aan.
Het grootste deel van het gebied is inmiddels
afgerond. Op dit moment wordt het laatste
deelgebied (de Zomervlinder/Wintervlinder en
Markiezenlaan/Herfstvlinder) ontwikkeld."
Aan de Zomervlinder zijn tien starterswoningen
gerealiseerd op basis van het concept collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO) en langs
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de Wintervlinder zijn vrije sectorwoningen
gerealiseerd. De rest van het gebied is
bedoeld voor verschillende woontypen,
waaronder ook bouwkavels voor particuliere
woningbouw. Ondertussen gaat de verkoop
van de bouwkavels aan de Markiezenlaan
en de Herfstvlinder door. Er zijn nog kavels
beschikbaar en de verkoop hiervan verloopt
via makelaar Van Wensen uit Klundert:
info@vanwensenmakelaars.nl. 

Legaliseren oneigenlijk grondgebruik
In de gemeente Moerdijk maken inwoners in circa 450 gevallen gebruik van
gemeentegrond zonder een overeenkomst. Wij gaan de komende tijd in
gesprek met hen. Zij krijgen - waar mogelijk - de optie om de grond te kopen
of in uitzonderlijke gevallen te huren. Als het gebruik van de gemeentegrond
onwenselijk is, moet de grond worden ontruimd.
Bewonersavond Moerdijk
Per kern organiseren we een bewonersavond over de opzet van de actie, de mogelijkheden, de
voorwaarden en de prijs. Daarna ontvangen gebruikers een brief over welke mogelijkheden wij
hen aanbieden. De volgende avond is speciaal voor inwoners van Moerdijk. Zij zijn van harte
welkom op 19 maart van 18.30 – 20.00 uur in de Ankerkuil. Inwoners van wie wij het vermoeden
hebben dat ze -al dan niet bewust- gemeentegrond in gebruik hebben, ontvangen een persoonlijke
uitnodiging. Aanmelden is niet nodig. Meer info: www.moerdijk.nl/grondgebruik 

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
•	Een parkeerplaats bij de laadpaal in de Abraham Andrieslaan in Willemstad aan te wijzen als
parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.
•	Een parkeerplaats bij de laadpaal op de Valkenbergse Amer in Willemstad aan te wijzen als
parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.
 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Eerste Kruisweg 1 in Standdaarbuiten
• Stadsedijk 44 in Oudemolen
• Kwartelweg 5 in Klundert
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Noordhoek 5, Noordhoek
Plaatsen van een airco
• Oude Kerkstraat 32, Standdaarbuiten
Bouwen van een nieuwe loods
• Stadsedijk 44, Oudemolen
Bouwen van 2 loodsen en verbouwen 		
		
kantoorruimte
• Slobbegorsedijk 15, Heijningen
Realiseren van een uitrit
• Hofstraat 1, Willemstad
Plaatsen van een tochtportaal
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Oude Kerkstraat 38, Standdaarbuiten
• Blauwe Hoefsweg 26o, Klundert
		
• Oslo 2, Klundert
• Blokweg 6, Zevenbergen
		

Omschrijving project
Kappen van een boom (van rechtswege)
Vergroten van de woonwagen met een tweede
bouwlaag
Plaatsen van een erfafscheiding
Wijzigen van de brandcompartimentering van
het opslagdepot

Evenementenvergunning
•	Het houden van tweedehands kleding- en speelgoedbeurs in basisschool de Singel aan de
Singel 1 in Willemstad op 3 april 2020 van 15.00 tot 20.00 uur.
• Het houden van Koningsdag in Moerdijk met een versierde fietsenoptocht en aansluitend
diverse activiteiten bij sportpark de Klaverweide aan de Wethouder Mattheestraat 8 in
Moerdijk op 27 april 2020 van 09.00 tot 18.00 uur.
•	Het houden van een kampioensfeest t.g.v. het einde van het zaalseizoen bij korfbalvereniging
DSO aan de Molenvliet 9a in Klundert op 29 maart 2020 van 20.00 tot 01.00 uur.
•	Het houden van een bazar en rommelmarkt in het Trefpunt aan de Wilhelminastraat 66 in
Fijnaart op 27 april 2020 van 09.30 tot 20.30 uur.
• Het houden van de jaarlijkse Oranjeloop in Fijnaart op 27 april 2020 van 08.30 tot 16.00 uur.

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

Training ‘Dementie en nu’ voor
mantelzorgers
‘Dementie en nu’ kan een belangrijke bijdrage
leveren om mensen met dementie langer
zelfstandig in hun vertrouwde omgeving
te laten wonen te stimuleren, met behoud
van kwaliteit van leven. Into D’mentia, het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
en de Alzheimer Liga Vlaanderen hebben
daarom de handen in elkaar geslagen en
zijn gestart met de ontwikkeling van het
‘Dementie en nu’ psycho-educatiepakket.
Via allerlei organisaties zoals de diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,
lokale dienstencentra en geheugenklinieken
wordt het pakket aangeboden als een reeks van
1 + 9 bijeenkomsten, gericht op mantelzorgers
van personen met dementie.

De training

Deze gratis training bestaat uit 10 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. Tijdens de

bijeenkomsten worden er diverse onderwerpen
besproken zoals:
•
•
•
•

Beleving van mensen met dementie
Omgaan met gedragingen
Communicatie
Impact op jou als mantelzorger

Daarnaast krijgt u informatie en tips over hoe
u kunt zorgen voor iemand met dementie en
voor uzelf. De bijeenkomsten worden begeleid
door een professionele coach.
Donderdag 9 april start de eerste bijeenkomst.
Deze zal vervolgens wekelijks elke donderdag
(m.u.v. 21 mei Hemelvaart) van 13.00 uur tot
15.00 uur gehouden worden. De bijeenkomsten
zullen plaatsvinden in het Huis van Wijk de
Ankerkuil in het dorp Moerdijk, Steenweg 48.
Aanmelden kan via
www.mantelzorgmoerdijk.nl. 

De gemeente is benieuwd naar
uw ervaringen met de Wmo
(maatschappelijke ondersteuning)
De gemeente Moerdijk houdt jaarlijks een
onderzoek naar de ervaringen van cliënten met
hun Wmo-voorziening(en). Onderzoeksbureau
I&O Research voert dit onderzoek voor ons
uit. Er worden mensen benaderd die in 2019
gebruik hebben gemaakt van ondersteuning
via de Wmo. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke
ondersteuning of begeleiding hebt gekregen of
als u gebruik maakt van de deeltaxi.

Hoe kunt u deelnemen?

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening
is de kans groot dat u rond 7 maart een brief
en vragenlijst gaat ontvangen. Door deze
vragenlijst uiterlijk 4 april in te vullen en
kosteloos terug te sturen in de bijgeleverde
retourenvelop, neemt u deel aan het

onderzoek. Het is ook mogelijk om de
vragenlijst online in te vullen als u dat prettiger
vindt. In de brief is beschreven hoe dit werkt.

Belangrijk dat iedereen meedoet

We vinden het belangrijk dat u meedoet,
want dankzij uw inbreng kunnen we onze
dienstverlening (nog) verder verbeteren!

Uw antwoorden hebben geen invloed
op uw ondersteuning
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en
heeft op geen enkele wijze invloed op de
Wmo-voorziening die u ontvangt. We willen
alleen weten hoe uw ervaringen zijn met de
ondersteuning. 

