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kpj schuurfeest
10 jaar laagweg en 5 jaar Bartels BatsBak

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april Organiseert de Kpj weer haar jaarlijKse schuurfeest. 
dit jaar is alweer het tiende jaar dat ze hun tent Opslaan Op een weiland van de familie 
maas aan de laagweg in mOerstraten.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april organiseert de Kpj weer 
haar jaarlijkse schuurfeest. Dit jaar is alweer het tiende 
jaar dat ze hun tent opslaag op een weiland van de fami-
lie maas aan de laagweg in moerstraten. Kpj bestuurslid 
marc van der Bol is daar erg blij mee. “we krijgen hier 
alweer 10 jaar alle medewerking en daar zijn we als be-
stuur heel blij mee. het is toch ook niet niks; op vrijdag 
avond hebben we altijd al heel wat bezoekers maar op 
zaterdag verwachten we er weer zo’n duizend. je moet 
dit toch maar willen als familie.” de zaterdagavond loopt 
dus wel. van heinde en verre komen de jongeren naar de 
laagweg. al weer heel wat jaren staat Kpj moerstraten 
erom bekend een van de beste feesten van de regio te 
kunnen organiseren. Op vrijdagavond mag er echter nog 
wel wat extra publiek komen, vindt het bestuur en dus 
pakken ze dit jaar weer extra uit. 

lustruM
Bovendien wordt er ook gevierd dat de Bartels Batsbak 5 
jaar bestaat. de Bartels Batsbak vraagt u zich af? ja. de 
Bartels Batsbak. deze grote zeecontainer werd en wordt 
op zaterdagavond gebruikt als ehBO ruimte. vijf jaar gele-
den werd bedacht om er ook op de vrijdagavond iets mee 
te doen. in de container kwam een barretje en er werd een 
andere muziekstijl gedraaid dan in de tent te horen was; 
namelijk: onder andere keiharde housemuziek. dit jaar 
wordt er ter gelegenheid van het lustrum een barretje in 
gezet en komen er nog 2 viptenten bij. Op vrijdag avond 
speelt er traditiegetrouw een band. Dit jaar is er gekozen 
voor de arie’s, een gezellige coverband die echt alles spe-
len, voor jong en oud. als de band pauzeert, is er een truc-
kersbal. wil je weten wat dat inhoudt; kom dan gewoon 
naar de tent op vrijdagavond aan de laagweg. meer infor-
matie is te vinden op de facebookpagina van KPJ Heerle-
moerstraten



stanD van
Moerstratenzaken...

woningBouwontwikke-
lingen in Moerstraten

geBranDe hoef ii
De woningbouwproductie op de Gebrande Hoef II is door 
een aantal omstandigheden de afgelopen jaren gestag-
neerd. natuurlijk was er de economische recessie maar ook 
het bestemmingsplan en de grondprijzen werkten niet sti-
mulerend. 
Inmiddels heeft de gemeente de grondprijzen voor de vrije 
kavels aan de ‘Bosrand’ verlaagd van 220 euro naar 200 
euro per vierkante meter. Bovendien wordt er op dit mo-
ment gewerkt aan een verruiming van de bestemmingsmo-
gelijkheden voor het gebied.
Zowel het voorzichtige herstel van de bouwmarkt als de ge-
meentelijke interventies lijken hun vruchten af te werpen 
en zal er gebouwd gaan worden op de gebrande hoef ii.

herziening van het BesteMMingsplan
Op dit moment wordt er gewerkt aan de verruiming van 
het bestemmingsplan. concreet wordt de indeling voor 
de vrije kavels flexibeler gemaakt en de bouwvolumes en 
bouwhoogtes voor het gebied meer afgestemd op de wo-
ningbouwwensen in de markt.

tuinenclave
momenteel voert de gemeente gesprekken met jawel bouw 
Bv die in het binnengebied, de tuinenclave, woningen voor 
jonge gezinnen en senioren wil realiseren. als er meer dui-
delijkheid is over de vormgeving hiervan zal die informatie 
worden gedeeld met de inwoners van het dorp.

vrije kavels in De BosranD
Op dit moment hebben zich al twee gegadigden bij de ge-
meente gemeld voor de afname van een tweetal kavels. eén 
bouwaanvraag kan binnen het vigerende bestemmingsplan 
worden gerealiseerd voor de andere is de bestemmings-
planverandering noodzakelijk.
indien er belangstelling bestaat voor een vrije kavel in de 
Bosrand, neem dan contact op met Kees vermunt van 

de gemeente roosendaal (telefoon: 14 0165 of per email 
k.vermunt@roosendaal.nl)

inforMatieBijeenkoMst
voordat de procedure voor herziening van het bestemmings-
plan start, organiseert de gemeente half april een informa-
tiebijeenkomst voor de direct omwonenden die daarvoor 
persoonlijk worden uitgenodigd.

wonen in De voorMa-
lige theresiaschool

de voormalige theresiaschool is verkocht aan architect 
stan aarts en makelaar frank lenaerts.
zij ontwikkelen in de school een negental appartementen 
in de sociale huursector voor 1 of 2 persoonshuishoudens. 
dit zijn 5 appartementen op de begane grond en 4 appar-
tementen op de verdieping. Alle appartementen bezitten 
een woonkamer annex keuken, 1 of 2 slaapkamers en een 
douche/toilet ruimte. de kamers op de verdieping worden 
voorzien van een buitenruimte middels een logia aan de 
achterzijde van het pand in het dak. het pand krijgt aan 
de voorzijde de oorspronkelijke ingang terug en op het dak 
verschijnen ook de dakkapellen van voorheen. de vergun-
ning voor deze wijzigingen als mede de functiewijziging is 
inmiddels verleend.
het parkeren voor de bewoners van het pand vindt plaats 
op de huidige openbare parkeerplekken aan beide zijden 
van het schoolgebouw.
Het plein aan de voorzijde van de school blijft behouden 
als dorpsplein. De fietsnietjes worden verplaatst naar dit 
dorpsplein evenals de openbare parkeerplaatsen die nu 
nog gepositioneerd zijn aan beide zijden van het school-
gebouw.
aan de achterzijde van het schoolgebouw wordt ongeveer 
10 meter uit de gevellijn eigendom van de nieuwe eigenaar. 
Op dit terrein worden ook houten schuurtjes geplaatst 
voor de bewoners van dit appartementsgebouw. het ge-
bied hierachter blijft openbare ruimte.

Tekst pagina 2: gemeente Roosendaal         



uit het verenigings
leven...

Moerstratenaar in the picture
U heeft hem in de afgelopen maanden ongetwijfeld ge-
mist; dorpsgenoot en bestuurslid van oa. Bewonersplatform 
marc van der Bol. marc is derdejaarsstudent aan de has 
in Den Bosch, richting akkerbouw/tuinbouw. Vanwege zijn 
stage vertoefde hij bijna vier maanden in nieuw zeeland.

ronDreis 
“Op 29 november ben ik samen met een mede student vertrok-
ken. na 24 uur vliegen en een tussenstop van 3 dagen in dubai, 

kwamen we aan op het zuidereiland. hier hebben we in een  
week een kleine rondreis gemaakt met een huurauto. en wat is 
de natuur hier overweldigend, alles draait dan ook om toerisme. 

het eiland is ruim 3,5 keer zo groot als nederland, maar er 
wonen slechts 1 miljoen mensen. totaal wonen er  in nieuw-
zeeland 4,5 miljoen mensen.  in het tweede weekend van 
december zijn we doorgevlogen naar het noordereiland. 
in anderhalf uur vlieg je van christchurch naar auckland.”

stage
marc liep stage op een voor nieuwzeelandse begrippen 
klein akkerbouwbedrijf. “het bedrijf, gelegen in tuakau, 
50km onder auckland was 400ha groot. Op het bedrijf 
wordt aardappelen, broccoli en gerst geteeld. er was vol-
doende werk voor ons want de seizoenen daar zijn omge-
draaid met hier. het was er zomer. voor studenten hebben 
ze een huis vlakbij de boerderij. met vier andere neder-
landse jongens woonden we daar. het zorgde voor een 
boel gezelligheid. de weekenden hebben we gebruikt om 
het noordereiland te verkennen. we hebben onder ande-
re coromandel bezocht, een schiereiland met hele mooie 
stranden. Ook de hotwater beach was een groot succes. 
daar graaf je een kuil die dan vol stroomt met warm wa-
ter. Je moest wel op de juiste locatie graven. Anders had je 
niks. Ik heb er een geweldige tijd gehad maar na bijna vier 
maanden is het ook weer goed om thuis te zijn.” 
  

toch een Musical Met De Dorpsfeesten in 2017!
Tegen alle verwachtingen in zal er toch in 2017 een musical 
plaats vinden op de donderdagavond tijdens de dorpsfeesten.
inmiddels hebben we een groep met 20 oud leerlingen van de 
theresia school bereid gevonden om samen met een 5-tal vrij-
willigers een musical voor te bereiden. De eerste repetities zijn 
in januari van start gegaan en met veel enthousiasme door de 
kinderen ontvangen. zij hebben er zin in en de vrijwilligers ook.
de musical monsterhit gaat over een popgroep de monsters. 
zij willen niets liever dan muziek maken. dus als manager 
goudstra de groep ontdekt en ze samen mogen werken met de 
mega populaire popgroep de hero’s, zijn ze dolblij. de hero’s 
zijn echter stikjaloers. Bovendien mag niemand weten dat De 
monsters ook in het echt monsters zijn in plaats van verklede 
rocksterren. Wil je weten hoe dit afloopt, kom dan donderdag 
29 juni 2017 kijken naar de musical in de tent.

wie doen er allemaal mee isa, laurens, eline, aline, demi, 
Yvon, lis, terry, finn, eva, renske, amy, anne, Kato, rani, levi,  
Jasper, Stijn, Levi, Evie en Bjorn.



Het Bewonersplatform is te 
bereiken via: bewonersplatform@
hetdorpmoerstraten.nl 
correspondentieadres: 
Hellegatsestraat 7, 
4727 ST Moerstraten

Belangrijke 
telefoonnuMMers

alarmnummer 
112   
calamiteiten-info-lijn 
0800-0202010     
Politie Roosendaal 
0900-8844     
ambulance 
0165- 586 444     
Brandweer 
0165- 581 500
algemeen 
0165-579 111
Klachten en meldingen  
0165-579 555

agenDa

21-22 april
Kpj feesten
27 april
Koningsdag
10 juni
maak moerstraten mooi
29 juni-2 juli
dorpsfeesten
14-18 augustus
Kvw week
9 septeMBer
jeugdwielerronde
10 septeMBer
run together

voor de actuele agenda houdt 
de website in de gaten: 
www.hetdorpmoerstraten.nl 

vanuit het
verenigingsleven...

Veel van de onderwerpen die be-
schreven staan in deze krant, zijn 
ook terug te vinden op de website:
www.hetdorpmoerstraten.nl

De Dorpskrant is een initiatief van  
Bewonersplatform Moerstraten. Mede 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Roosendaal en Aramis AlleeWonen.

colofon
Reageren kunt u via dorpskrant@
hetdorpmoerstraten.nl
ondersteuning: Tienplus
drukker: Altorffer

380Kv hoogspanning
Op vrijdag 24 maart werd er in het provinciehuis in den Bosch een inspraakoch-
tend georganiseerd aangaande 380kV. Diverse actiegroepen en leefbaarheids-
groepen waren uitgenodigd om in te spreken. Het Bewonersplatform heeft even-
eens de gelegenheid genomen om onze voorkeur voor het zuidelijk tracé toe te 
lichten. helaas waren er nogal wat milieugroeperingen aanwezig die hun duide-
lijke voorkeur voor het noordelijke tracé lieten horen. Op moment van dit schrij-
ven is nog niet duidelijk welk tracé het zal gaan worden. Op 31 maart is de nieuwe 
MER(milieu effect rapportage) waarna de ministers van Economische Zaken en In-
frastructuur en milieu een besluit zullen nemen. dit besluit wordt juni verwacht.  
 

kapel

Bij het sluiten van de kerk is 
door het kerkbestuur beloofd 
een kapel op te richten in het 
dorp. een enthousiaste groep 
vrijwilligers heeft deze uitda-
ging opgepakt. het resultaat 
hiervan is dinsdag 28 maart 
aan de bewoners gepresen-
teerd. de aanwezige bewoners 
waren overwegend  zeer tevre-
den met de uitkomst, een mooi 
ontwerp op een prominente 

plaats in het dorp. Realisatie van de kapel is 
echter alleen mogelijk indien de werkzaam-
heden gebeuren door vrijwilligers. u kunt 
zich aanmelden als vrijwilliger door een mail 
te sturen naar: bewonersplatform@hetdorp-
moerstraten.nl . tijdens de bijeenkomst zijn 
er ook enkele kanttekeningen geplaatst. Een 
deel hiervan zijn technisch, welke zeer zeker 
te overkomen zijn. Maar ook de locatie werpt 
enkele vraagtekens op. is dit wel de juiste 
plaats, ontneemt het niet het uitzicht waar-
door de splitsing hellegatsestraat/moers-
traatseweg onoverzichtelijk wordt en, wat 
doen we met de moermakkers. tijdens de 
bijeenkomst is er daarom besloten de kapel, 
zoals ontworpen, enigszins gestalte te geven 
in een “show” model en op de aangewezen 
locatie te plaatsen zodat duidelijk wordt 
van de impact. dit biedt tevens de mogelijk-
heid om de locatie van de Moermakkers, op 
hetzelfde locatie in kaart te brengen, en de 
bankjes. zodra bekend is wanneer het show 
model geplaatst gaat worden zal dit vermeld 
worden op de website. het is de bedoeling 
de constructie enige dagen te laten staan.


