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Zomereditie Dorpshart 
 
De volgende uitgave van onze 
dorpskrant is de zomereditie voor 
Juli en Augustus.  In de maand 
augustus geven we dus geen krant 
uit.  Copy voor deze zomereditie 
graag aanleveren op de bekende 
adressen, uiterlijk 20 juni a.s. 
 
Fanfare Muziek Verdelt: 
Plantenaktie bijzonder geslaagd! 
De plantenaktie die de Langewegse 
fanfare daags voor moederdag 
heeft gehouden is bijzonder 
geslaagd.  Onder een stralende zon 
hebben de leden 1150 plantjes 
verkocht, met een leuke financiele 
opbrengst. Iedereen hartelijk dank 
voor de bijdragen en 
medewerking!! 
 
Viering van het feest van Heilig 
Hart 
Zondag 12 juni a.s. houden we in 
dorpshuis Ons Stedeke een woord- 
en communieviering bij gelegenheid 
van het feest van het Heilig Hart, 
naamgever van onze Langewegse 
geloofsgemeenschap. 

Iedereen is hierbij van harte 
welkom. Aanvang 10.00 uur. 
Muzikale medewerking van het koor 
Chanson de la Vie. Na afloop 
drinken we natuurlijk een kopje 
koffie/thee of een glaasje 
limonade.  Voorganger is pastor 
Mariella Bossers. 
 
Bezorger Dorpskrant en Kijk op 
Immanuel gezocht 
Voor de lange Zuiddijk, vanaf 
dorpsplein, Weth. Trompersstraat 
en Ringweg zoeken we per direkt 
iemand die maandelijks de 
dorpskrant wil rondbrengen ( 10 x 
per jaar) en per kwartaal het 
blaadje Kijk op Immanuel van de 
Immanuelparochie.  Als u 
geinteresseerd bent of informatie 
wenst, neem aub contact op met de 
redactie, zie achterzijde van dit 
blaadje.  
De afgelopen jaren heeft mw. 
Lisette de Kort deze functie vervuld 
. Wij zijn Lisette veel dank 
verschuldigd voor het stipt 
uitvoeren van deze taak! 
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S.K.W. Langeweg 
Wandelvierdaagse 2016 
 
Op Dinsdag 7, Woensdag 8, 
Donderdag 9 en Vrijdag 10 Juni 
organiseert S.K.W. Langeweg weer 
haar jaarlijkse Wandelvierdaagse.  
De inschrijving begint op Dinsdag 7 
juni om 18.00 uur bij het Dorpshuis 
''Ons Stedeke''.  
De kosten voor deze 
avondvierdaagse bedragen 3,00 
euro per persoon. We vertrekken 
op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 
om 18.30 vanaf het dorpshuis “Ons 
Stedeke”.  
Op Woensdag starten we om 18.30 
uur vanaf: Westpolderpad 6 te 
Etten-Leur. Zelf even bekijken of je 
per fiets of auto hier naar toe komt. 

In deze route zitten wel een paar 
stukken die misschien minder 
begaanbaar zijn voor rolstoelen, 
buggy’s en kinderwagens. 
Als je minstens drie van de vier 
avonden gelopen hebt, verdien je 
een medaille!  
Dus iedereen die het leuk vindt om 
mee te wandelen en om op deze 
manier iets meer te zien van de 
natuur uit je omgeving, is van harte 
welkom om deel te nemen aan deze 
wandelvierdaagse. Het maakt niet 
uit of je jong bent of oud. Ons 
motto is: Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde!! 
De vierdaagse wordt afgesloten met 
het uitreiken van de medailles in 
het Dorpshuis ''Ons Stedeke'' op 
vrijdag 10 Juni. Je krijgt dan van het 
SKW ook een consumptie 
aangeboden! 
Heeft u nog vragen, neem gerust 
contact op met Ilonka Bolleboom. 
Tel nr: 06-23238242 of Caroline 
Schrauwen. 06-42158646. 
 
Hopelijk zien we u op dinsdag 7 
Juni.   
 
U neemt deel op eigen 
verantwoordelijkheid.  
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BEDANKT!! 
 
Dinsdag 26 april mochten wij uit 
handen van wethouder dhr. Jaap 
Kamp de koninklijke onderscheiding 
“Lid in de orde van Oranje Nassau” 
ontvangen.  Een bijzondere 
verrassing en  grote waardering voor 
het vrijwilligerswerk wat wij de 
afgelopen jaren hebben vervuld. 
Heel veel dank aan iedereen die de 
aanvraag heeft verzorgd en voor alle 
felicitaties, op welke manier dan 
ook! 
 
Wies van Minderhout 
Bart van Gils 
Walter en Lenie de Wever 

 
Nieuwe website wijkvereniging 
 
Tijdens de dorpstafel Langeweg 
heeft Mart Scheepers met trots de 
speciale website voor Langeweg 
www.langewegonline.nl 
gepresenteerd en gelanceerd! De 
werkgroep 'Uitstraling' heeft de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van deze prachtige 
website voor het dorp. 
Alle verenigingen kunnen op deze 
website een eigen gedeelte krijgen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen 
met wijkvereniginglangeweg@gmail.
com 
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Een praatje bij een plaatje    
 
Eind jaren 30 van de vorige eeuw 
deed een tot nu toe onbekend 
fotograaf weer eens de ronde door 
de Langewegse dorpskom. Waar nu  
de provinciale weg ligt  , bevond 
zich tot 1958 de bedding van  een  
turfvaart, gegraven in de dertiende 
eeuw.  Al in 1287 is sprake van een 
weg vanuit Zevenbergen in 
oostelijke richting. In 1388 wordt er 
weer melding van gemaakt. De  
turfvaart liep van de Roode Vaart  
tot aan de Dwarsdijk.  Turfschuiten 
of vletten  brachten de moer ,  
uitgegraven in de omgeving en ten 

oosten van  het huidige dorp , in 
westelijke richting naar 
Zevenbergen. Aan beide zijden van 
de vliet lag een trekpad  om de 
boten te slepen.  De noordelijk van 
de Langeweg gelegen binnenvliet , 
parallel aan de Langeweg ,  is ook 
zo’n overblijfsel uit het turfverleden 
.  De vlieten kregen nadien een 
functie ten behoeve van de 
afwatering van het laaggelegen 
gebied. Niet voor niets is in de 17e 
eeuw nog regelmatig sprake  van de 
‘Leege Hoef’ aan de noordzijde van 
de Langeweg.  In 1848 werd de weg 
aan de zuidkant verhard met 
kasseien. In de volksmond  kreeg de 
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weg  in de loop van de tijd de naam  
Steenweg,  dit ter onderscheiding 
van de weg aan de noordkant 
gelegen “klaaiweg’. Vanaf 1848 tot 
1875 moesten de gebruikers  tol  
betalen. Een tolhuis stond  aan de 
herberg de Drie-Hoefijzers  aan de 
Dwarsdijk en  bij herberg De 
Uitspanning  te Slikgat.  De 
kasteleins pachtten de tol. Wie niet 
betaalde kon gebruikmaken van de 
kleiweg. Over de  Langewegvliet  
lagen bij de boerderijen en 
wegkruisingen de zogenaamde 
heultjes. Links zien we zo’n heultje 
dat toegang verleent tot een  een 
hofstede die in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw  is gesloopt. In 1958 
is de vliet gedempt.  Tijdens de 
jaarlijkse suikerbietencampagne 
legden vrijwel alle vissen in de vliet 
het loodje. In 1958 werd de vliet 
gedempt en beklinkerd en zou deel 
uit gaan maken van het wegennet  
dat het westen met het oosten van 
de provincie zou gaan verbinden. 
Een voordeel  hiervan is, maar je 
kunt er  van mening over 
verschillen, dat Langeweg  niet 
geïsoleerd kwam te liggen. De 
Steenweg ter hoogte van Langeweg 
werd een vent- of parallelweg, vrij 

van het alsmaar toenemende 
doorgaande verkeer. In 1962-63 
werden de klinkers vervangen door 
betonplaten en er werden 
gescheiden (brom-)fietspaden 
aangelegd. De boomaanplant 
geschiedde tegelijkertijd. Ze werden 
o.a. geplant ter bescherming van de 
gebruikers van de fietspaden.  De 
laatste vijftig jaar hebben deze 
bomen hun nut bewezen. 
Desondanks blijkt  het weggedeelte 
bij  Langeweg  regelmatig  bovenaan 
de lijst te staan met  de 
gevaarlijkste punten binnen ons 
provinciaal wegennet.  

John van Opdorp 
 

Oproep gemeente 
 
Gemeente Moerdijk roept 
eigenaren van Rijks- of 
gemeentelijke monumenten op om 
zich uiterlijk 1 juni aan te melden 
voor deelname aan de Open 
Monumentendag. De gemeente 
doet dit jaar voor de tweede keer 
hieraan mee. De Open 
Monumentendagen vallen op 10 en 
11 september 2016. Het thema is 
dit jaar Iconen en Symbolen 
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Uit de dorpstafel Langeweg 
 
Tijdens de laatste dorpstafel 
Langeweg op 21 april 2016 is de 
speciale website voor Langeweg 
(www.langewegonline.nl) 
gepresenteerd. Met een druk op de 
knop heeft Mart Scheepers de 
nieuwe website gelanceerd! De 
Werkgroep ‘Uitstraling’ heeft de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van deze website voor 
Langeweg, waarmee Langeweg 
vooral nieuwkomers en jongeren wil 
bereiken. Langewegonline is een 
website voor en door de inwoners 
van Langeweg zelf. Via dit kanaal 
wordt met trots berichten over 
Langeweg gedeeld. 
 

Met het Gebiedsplan voor 
Langeweg als leidraad komt de 
Dorpstafel vier keer per jaar bijeen 
om met elkaar de stand van zaken 
te bespreken rond de uitwerking 
van acties uit het Gebiedsplan. Over 
onder andere de volgende 
onderwerpen is gesproken. 
 
Stand van zaken Windparken  
De provincie werkt op dit moment 
aan een landschapsvisie voor de 
gehele A16-zone (Windpark 
Zonzeel). Hiervoor worden 3D 
visualisaties opgesteld. Verder 
wordt gewerkt aan de opstelling 
van een notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor het Windpark 
Zonzeel. Dit is een beschrijving van 
het onderzoek dat men wil 

- 6 - 
 

http://www.langewegonline.nl/


uitvoeren voor het 
milieueffectrapport (MER). Deze 
stukken worden ter inzage gelegd. 
De provincie heeft aangegeven voor 
de zomervakantie hierover te 
communiceren richting betrokken 
kernen.   
 
Op 21 april is het bestemmingsplan 
Windpark Industrieterrein Moerdijk 
samen met het bijbehorende 
milieueffectrapport (MER) ter 
inzage gelegd. Het plan ligt tot en 
met 1 juni ter inzage. Op 9 mei is 
een inloopavond van 19:00 uur tot 
21:00 uur in de Niervaert in 
Klundert. Eén van de rapporten is 
een visualisatie van de windmolens. 
Ook vanuit Langeweg.   
 
Afvalinzameling 
Gemeente Moerdijk en gemeente 
Breda hebben 12 april een 
samenwerkingsovereenkomst 
getekend om gezamenlijk invulling 
te geven aan de transitie van afval 
naar grondstof. Samen gaan de 
beide gemeenten de grote uitdaging 
aan om te streven naar een 
duurzame samenleving waarbij in 
de toekomst geen plek meer is voor 
restafval. Afval is in de toekomst 
een hoogwaardige grondstof die 
oneindig herbruikbaar is. Een 
‘afvalvrij’ Moerdijk en Breda is er 
echter niet van vandaag op morgen. 

Moerdijk streeft ernaar dat elke 
inwoner in 2020 nog maar 100 
kilogram restafval weggooit. Nu is 
dat nog 252 kilogram. Dat kunnen 
de gemeenten niet zelf, daar is 
medewerking van inwoners voor 
nodig. Daarom gaan de gemeenten 
intensief communiceren met 
inwoners om hen ervan bewust te 
maken dat het anders moet en hen 
te stimuleren om het ook anders te 
doen. Wij gaan samen met 
inwoners kijken wat de beste 
manier is om afval gescheiden in te 
zamelen. 
 
Huis van de Wijk 
Romelia Simon van Surplus Welzijn 
gaat de komende tijd werken aan 
een plan voor Langeweg voor het 
ontwikkelen van een ‘Huis van de 
Wijk’. Romelia gaat de komende 
maand actief in Langeweg langs 
verschillende partijen (zoals school, 
woningcorporatie, inwoners) om 
behoeften in beeld te brengen en 
op basis daarvan een plan op te 
stellen. Het Huis van de Wijk wordt 
een ontmoetingsplek voor jong en 
oud, een plek van waaruit 
gezamenlijk activiteiten en diensten 
georganiseerd kunnen worden en 
waar informatie gehaald en 
gebracht kan worden op het vlak 
van welzijn, zorg en wonen.  
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Volgende Dorpstafel 
De volgende Dorpstafel Langeweg 
staat gepland op 1 september 2016. 
Heeft u interesse om zich aan te 
melden bij de Dorpstafel of bij een 

werkgroep? Dan kunt u zich 
opgeven via één van de leden van 
de Dorpstafel of door een e-mail te 
sturen 
naar info@gebiedsplannen.nl. 

 

 
 
Provincie start met ruimtelijke 
procedure voor onderzoek locaties  
 
‘Windmolens langs A16’ De regio 
West-Brabant, de provincie en het 
Rijk hebben een gezamenlijke 
ambitie om in 2020 14% duurzame 
energie op te wekken. Moerdijk 
heeft bovendien in de Nota Visie 
Windenergie bepaald dat in 2030 
30% van de totale energiebehoefte 
wordt voorzien uit wind. 
Uitgangspunt daarbij is steeds dat 
inwoners en omwonenden kunnen 

delen in de opbrengsten van de 
windmolens en dat inspraak 
mogelijk is.  
Breda, Drimmelen, Moerdijk en 
Zundert hebben als vier gemeenten 
samen met de provincie 
afgesproken om 100 MW aan 
windenergie te realiseren langs de 
A16. Daarom wordt voor eind 2020 
een aantal windmolens gebouwd 
langs de A16. De ruimtelijke 
procedure om te onderzoeken waar 
precies deze turbines geplaatst 
kunnen worden, wordt nu opgestart 
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door de provincie. De gemeenten 
hebben afgesproken dat bewoners 
moeten kunnen profiteren van de 
opbrengsten van windenergie. Dit 
maakt onderdeel uit van de totale 
procedure.  
Proces aanpak De eerste stap is het 
maken van een Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau, een NRD. Hierin 
worden de kaders vastgelegd, dus 
wat er precies onderzocht gaat 
worden ten aanzien van de 
milieuaspecten, zoals geluid, 
slagschaduw, landschap en invloed 
op bijvoorbeeld vogels en 
vleermuizen. Volgens planning legt 
de provincie deze notitie ter inzage 
rond half juli tot half september. Dit 
is een verlengde termijn in verband 
met de vakantieperiode. Na de NRD 
wordt een Milieu-effect-rapport 
(een MER) gemaakt. In dit rapport 
worden alle milieueffecten 
inhoudelijk onderzocht. Ook wordt 
gekeken naar de beste plaatsen 
langs de A16 voor de windmolens. 
Alle onderwerpen die in de NRD 
staan, worden in de MER verder 
onderzocht.  
Als de MER klaar is, kan het 
inpassingsplan gemaakt worden. In 
het inpassingsplan wordt pas 
definitief besloten op welke 
plaatsen uiteindelijk de windmolens 
zullen komen, de hoogte daarvan en 
het aantal turbines. Daarna worden 

de vergunningen afgegeven om de 
molens echt te mogen gaan 
bouwen. Eind 2020 moeten de 
molens energie leveren.  
Communicatieaspecten Tot de 
zomer verzamelt de provincie 
zoveel mogelijk informatie. Dat 
begint deze maand met gesprekken 
met belangenorganisaties. Op basis 
daarvan maakt de provincie een 
concept-NRD. Alle partijen willen 
heel graag dat inwoners hierin 
meedenken. De provincie heeft een 
website ingericht: 
www.brabant.nl/windenergieA16, 
met relevante informatie over dit 
project. Ook op de website van de 
gemeente kunt u informatie vinden.  
Daarnaast kunnen belangstellenden 
zich inschrijven voor een 
nieuwsbrief. Hiervoor kan een mail 
verstuurd worden naar 
cvgemert@brabant.nl. Ook kunnen 
geïnteresseerden zich via de 
website van de provincie 
aanmelden voor de nieuwsbrief.  
Later dit jaar volgen nog 
bijeenkomsten voor alle 
betrokkenen: - Op 24 mei en 21 juni 
aanstaande organiseert de 
provincie bijeenkomsten tijdens de 
energieweken om mee te denken 
over duurzame energie en 
windmolens langs de A16 voor 
(lokale) belangengroeperingen, 
zoals Energiek Moerdijk, stads- en 
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dorpsraden en dorps- en stadstafels 
en inwoners. - Half juli organiseert 
de provincie een windexcursie voor 
bewoners naar de voet van een 
windmolenpark. Hiermee kan 
iedereen ervaren wat het effect is 
van een windmolen qua geluid en 
luisteren op verschillende 
afstanden. - Begin september is er 
een inloopbijeenkomst voor 
inwoners met uitleg over de 
inpassingvoorwaarden uit de Notitie 
Reikwijdte en Detail en de 
inspraakmogelijkheden. Tijdens 

deze bewonersavond zijn er 3D-
visualisaties van hoe het 
landschap/de horizon er uit ziet met 
windmolens.  
Inwoners kunnen dit interactief 
bekijken vanaf verschillenden 
plaatsen. Bijvoorbeeld vanuit hun 
huis of bedrijf.  
Exacte data van de windexcursie en 
inloopbijeenkomst maken de 
gemeenten en provincie tegen die 
tijd via de gebruikelijke kanalen 
bekend. 
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Geachte dorpsbewoners, 

Dinsdagavond 19 juli 

De Maria school Musical !!! 

Het Musical Mysterie 

Aanvang: 19.00 uur 

Zaal open: 18.45 uur 

Sporthal De Waai,  

we gebruiken de zij-ingang. 

Wees allen van harte WELKOM !! 
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Wat, waar en wanneer te doen:  
Juni 2016 
Zat. 4 – 6 Inzameling oud papier 
   
Di/vr. 7/10 - 6 Wandelvierdaagse 
   
Vr. 10 - 6 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Zon. 12 – 6 10.00 u H. Hartviering in Ons Stedeke 
   
Zon. 19 - 6 Vaderdag 
   
Di. 21 – 6 Inzameling plastic 
   
Juli 2016 
Zat 2 – 7 Inzameling oud papier 
   
Vr. 8 - 7 10.00 u. Gem. Moerdijk  

Dhr. R. Raat heeft zitting in Ons Stedeke 
   
Di. 19 – 7 Inzameling plastic 
   
ma 25 – 7 

t/m 2 - 9 
Grote schoolvakantie 

   
Oktober 2016 
 8 – 10  Toeterfeest 
   
 
Colofon: 
Uitgave van de Wijkvereniging Langeweg. 
Copy inleveren vóór de 20e van de maand bij: 
Bart van Gils, De Langeweg 50, lj.vangils@home.nl of bij 
Wies van Minderhout, Schoolstraat 13, l.van.minderhout@hetnet.nl 

- 12 - 
 


