DE RAAD AAN DE SLAG
In deze publicatie met name aandacht voor de informatieve bijeenkomsten op 23 en 30 november. Op 23
november bent u welkom in de Moerdijkzaal van het
gemeentehuis. Op 30 november wordt u ontvangen in
het Mauritshuis in Willemstad. Beide bijeenkomsten
beginnen om 19:30 uur.
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.

Komende raadsbijeenkomsten
Duurzame openbare verlichting
De openbare verlichting is momenteel energieverslindend en dus duur. De ombouw naar LED-verlichting
moet er voor zorgen dat de energierekening van de
gemeente aanmerkelijk goedkoper gaat uitvallen.
Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan een
meer duurzame samenleving.
Op 23 november wordt de gemeenteraad over de
ombouw naar LED-verlichting bijgepraat.

Nieuwe vormen van openbaar vervoer
Samen met bewonersgroepen is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor eigentijdse vormen van
openbaar vervoer in de gemeente Moerdijk. Moerdijk

is een uitgestrekte gemeente, met lange verbindingen
tussen de dorpen en steden binnen de gemeente.
Ook de verbindingen met omliggende plaatsen zoals
Roosendaal, Etten Leur en Breda vragen om een passende oplossing. In het onderzoek is ook gekeken naar
het vervoer van en naar het Industrieterrein.
Tijdens de informatieve bijeenkomst op 23 november
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Bestemming Mauritshuis
Op 30 november wordt de gemeenteraad meegenomen in bijzondere verhalen. Wat hebben last, list en
lust met elkaar te maken? En waar wordt het leven
echt geleefd, in de schaduw of de zon, in de regen of
de wind? Kom het ontdekken in het Mauritshuis op
30 november a.s.

Toeristisch fonds
Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk laat zien waar zij
afgelopen jaar en komend jaar mee bezig is.

Terugblik commissievergaderingen
Tijdens de afgelopen commissievergaderingen hebben commissies over diverse onderwerpen gesproken.
De inwoners van Heijningen hebben sinds de aanleg
van de A4-A29 last van verkeerslawaai. De fracties

hebben besloten de leden van de Tweede Kamer te
vragen maatregelen te treffen.
In een verordening zijn uniforme regels rond vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht voor de gemeenten Etten Leur, Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert vastgelegd. Hiermee is het voor iedereen in deze gemeente
duidelijk op welke manier deze werkzaamheden worden verricht. De commissie vindt dit ook een goed
idee.
Verder heeft de commissie gemeend dat het voorstel
om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
sanering van de Bult van Pars in Klundert in verband
met de eventuele bouw van woningen of van een
supermarkt.
Bijenlinten kunnen een positieve invloed hebben op
de bijenstand. Een meerderheid van de commissie
kon met het voorstel instemmen. Alleen de VVD en de
PvdA hebben nog geen uitsluitsel gegeven.
De basisschool in Zevenbergschen Hoek is verouderd.
Onderzoek moet in beeld brengen of renovatie of
vervangende nieuwbouw haalbaar is. Daarbij zal
ook worden gekeken naar de mogelijkheden om het
gebouw voor meerdere functies te benutten. De commissie kan met dit voorstel akkoord gaan.
De samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is vormgegeven in een zogeheten Lokale

Educatieve Agenda. De meerderheid van de commissie kan zich vinden in het voorstel dat aan de
gemeenteraad is voorgelegd.
Tenslotte heeft de commissie ingestemd met het
voorstel dat in vier gemeenten wordt gedaan om
het commissariaat van de Media te adviseren de
zendmachtiging voor deze vier gemeenten te verlenen
aan de fusie-omroep Stichting Streekomroep ONS
West Brabant.

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 kenniscafés worden gehouden in hotel Princeville in Breda.

