DE RAAD AAN DE SLAG
In deze publicatie met name aandacht voor de komende commissievergaderingen van 14, 15 en 16 november a.s. Alle informatie hierover kunt u vinden op:
https://moerdijk.raadsinformatie.nl.

Commissie Fysieke Infrastructuur
op 14 november 2017

Commissievergaderingen

In de commissie Fysieke Infrastructuur komt het saneringsonderzoek Bult van Pars aan de orde. Sanering
van de asbest- en olieverontreiniging is nodig om de
plannen verder te kunnen ontwikkelen. Ook staat het
voorstel bijenlinten op de agenda, voor bij-vriendelijk
beheer van de bermen waarmee een goed leefgebied
wordt gecreëerd voor de Nederlandse bij en ook de
totale ontwikkeling van flora en fauna gestimuleerd
wordt.

Tijdens commissievergaderingen formuleren de commissieleden het advies voor de verdere behandeling
van de verschillende onderwerpen.

Commissie Sociale Infrastructuur
op 15 november 2017

Wilt u weten welke activiteiten er voor de gemeenteraad op de planning staan? U kunt dit vinden
op de activiteitenkalender van de gemeenteraad:
www.moerdijk.nl/Gemeenteraad.

Inspreken?
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners
inspreken over de geagendeerde onderwerpen. Als
u daarvan gebruik wil maken kunt u dit bij de griffie
melden tot 12 uur op de dag van de vergadering. U
kunt bellen 0168-373428, of een e-mail sturen naar
griffie@moerdijk.nl.

Op de agenda voor deze commissievergadering staat
het startdocument schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek. Ingezet wordt op een structurele en
toekomstbestendige oplossing voor het huisvestingsprobleem van de basisschool in Zevenbergschen
Hoek. Daarbij worden ook sociaal maatschappelijke
voorzieningen betrokken. Verder wordt de vaststelling
van de Lokaal Educatieve Agenda 2018-2020 bespro-

ken. Op verzoek van de raad zijn de kaders en doelen
verder aangescherpt.

Commissie Bestuur en Middelen
op 16 november 2017
Tenslotte komen in de commissie Bestuur en Middelen de volgende onderwerpen aan de orde: richtlijnen
kaderstukken Verbonden Partijen, de 2e bestuursrapportage 2017, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, de financiële
verordening en de belastingverordeningen voor het
jaar 2018.

Provinciaal plan voor windturbines
langs de A-16
Een onderwerp dat vele gemoederen bezighoudt
is het plan van de provincie om langs de A-16 een
windpark te realiseren waarmee 100 mW opgewekt
zal aan worden. De provincie organiseert de komende
periode nog een tweetal kenniscafés: op 28 november over de bezwaar- en beroepsprocedure en op 7
december is planschade het onderwerp. De kennis-

cafés worden gehouden in hotel Princeville in Breda.

Raadsbijeenkomst openbaar vervoer
en openbare verlichting
Op donderdag 23 november wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Er staan twee onderwerpen op
de agenda: openbaar vervoer en openbare verlichting.
In het kader van duurzaamheid is het voornemen om
de openbare verlichting naar LED-verlichting om te
bouwen. Het gaat om een investering die uiteindelijk
ook lagere lasten moeten opleveren.
Moerdijk is een uitgestrekte gemeente met lange verbindingen tussen de diverse kernen en met de omliggende gemeenten. In de afgelopen periode is een
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor meer
maatwerk in het openbaar vervoer. Bij dit onderzoek
zijn de gebiedstafels betrokken.

