Extra computers voor een tiental Moerdijkse
kinderen voor digitaal thuisonderwijs
Onlangs heeft de gemeente Moerdijk een uitvraag bij het onderwijs gedaan over verschillende zaken. Eén van de vragen
was of de scholen kunnen nagaan of er gezinnen zijn die geen computers kunnen bekostigen, maar wel nodig hebben voor
digitaal thuisonderwijs in deze coronacrisis.
“Via deze oproep heeft de gemeente, samen
met stichting Leergeld Noord-West Brabant,
nu een tiental kinderen in onze gemeente in
beeld. Met de onlangs ontvangen donatie van
€5.000 van de Goede Doelen Commissie van
Shell Moerdijk voor Stichting Leergeld gaan zij
deze gezinnen helpen door het verstrekken
van hulpmiddelen voor thuisonderwijs zoals
computers", licht wethouder Danny Dingemans
toe.
Annelieze Heijliger vertelt over de missie van
Stichting Leergeld: “Leergeld biedt kansen
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale ﬁnanciële middelen
om te kunnen deelnemen aan activiteiten
zoals schoolreisjes, sport, cultuur en dergelijke.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun
sociale vaardigheden en kennis zo optimaal
mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen
volwaardig participeren in de samenleving. Alle
kinderen mogen meedoen, want nu meedoen
is later meetellen.”

Aanvragen voorzieningen

ondernemers en ze sponsoren regelmatig
niet-commerciële initiatieven. Ze vinden het
belangrijk om een goede buur te zijn. Maar
ook om mee te denken en te werken aan
belangrijke sociale kwesties in de omgeving.

Alle inwoners, onder de 18 jaar, uit een gezin
waarbij men van het minimum leeft kunnen
gebruik maken van de voorzieningen van
Stichting Leergeld Noord-West Brabant.
Speciaal voor kinderen die gebruik kunnen
maken van Stichting Leergeld is er het
schoolstartpakket. Dit is voor kinderen die
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs gaan. Het pakket bestaat uit
schoolspullen, een agenda, een tas en een ﬁets.

Sinds de coronacrisis heeft de gemeente het Meldpunt hulp, zorg en ondersteuning
opengesteld. Het meldpunt is er voor iedereen!
Ook als u nu geen gebruik maakt van de Wmo. Dit meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen
08.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970.

Meedenken en meewerken

Heeft u behoefte aan een luisterend oor of loopt u tegen problemen aan in deze coronatijd?
Bel ons dan! Samen wordt dan naar een oplossing gezocht met onze partners, zoals de
Voedselbank Moerdijk en Stichting Leergeld Noord-West Brabant. 

Shell Moerdijk is zich bewust van haar
omgeving en haar rol daarin. Ze streven naar
een goede relatie met de buren en lokale

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.
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Daar is Stichting Leergeld Noord-West Brabant
een goed voorbeeld van. Ze is blij dat ze, via de
Goede Doelen Commissie, een tiental kinderen
kunnen helpen in deze bizarre tijd met
hulpmiddelen voor het thuisonderwijs.

Meldpunt zorg, hulp en ondersteuning

De aanvragen verlopen op dit moment
vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM door de
coronacrisis digitaal via de website van stichting
Leergeld Noord-West Brabant:
www.leergeldnoordwestbrabant.nl.

Bekendmakingen
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Gesloten op 21 en 22 mei
In verband met Hemelvaartsdag en een verplichte vrije dag is het gemeentehuis en de gemeentewerf op
21 en 22 mei gesloten. De milieustraat is alleen op 21 mei gesloten. Vanwege Hemelvaartsdag kunnen uw
afvalinzameldagen wijzigen. Kijk in de app AfvalWijzer of op www.moerdijk.nl/Afvalwijzer voor eventuele
wijzigingen.

Stap voor stap
De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te
krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er
wel stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet heeft de volgende aanpassingen van de maatregelen opgesteld.
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Gecoördineerde ontwerpbesluiten
De volgende ontwerpbesluiten, met alle daarbij behorende stukken, liggen ter inzage
liggen vanaf 14 mei tot en met 24 juni 2020:
- Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A’
(planidentiﬁcatie NL.IMRO.1709.BPBGHzandweg97A-BP30) in Zevenbergen
- Het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het
glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A in Zevenbergen
 Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Adres
Omschrijving project
• Middenweg 1 in Moerdijk
Wijzigen bedrijfsvoering m.b.t.
opslag stoﬀen als vervoersgebonden
inrichting, opslag containers groter
dan 25 voet en het (weekend)
parkeren vrachtwagen en (ADR)
trailers zonder deze los te koppelen
 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving project
• Julianastraat 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21,
Renoveren van 21 woningen
22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 48,
52 en 54, Moerdijk
• Wilhelminapark 10, Zevenbergen
Plaatsen van een dakkapel
• Hazeldonkse Zandweg 105a, Zevenbergen Plaatsen van een vrijstaande
antennemast
• Schanspoort 13, Klundert
Plaatsen van een mantelzorgwoning
in de tuin
• Veerstraat 16, Standdaarbuiten
Bouwen van 3 nieuwe woningen
• Naast 't Magesijn 38, Klundert
Plaatsen van een tijdelijke
voetgangers- en ﬁetsbrug
• Timberwolfstraat 1, Standdaarbuiten
Brandveilig gebruik (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
 Verleende omgevingsvergunningen
Adres
• Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen

Omschrijving project
Tijdelijk gebruik van het voorplein van
het gemeentehuis in Zevenbergen
als standplaatslocatie voor een
verkoopwagen voor de verkoop van
frites, snacks en frisdranken

 Meldingen Wet milieubeheer
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Middenweg 35 in Moerdijk, de puinbreker zal naar verwachting hoogstens vier
dagen in werking zijn in de periode van week 21 t/m 33

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

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september :

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

