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Inleiding 
Voor u ligt het partijprogramma 2022-2026 van Moerdijk Lokaal.  

De afgelopen 4 jaar is Moerdijk Lokaal verder gegroeid en zijn we een betrouwbare en kritische lokale 

partij met oog voor onze individuele kernen. Niet het grote Moerdijk, maar gewoon Willemstad, 

Heijningen, Helwijk, Fijnaart, Standdaarbuiten, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Zevenbergen, 

Langeweg of Zevenbergschen Hoek en niet te vergeten alle kleine buurtschappen binnen onze 

gemeente. Een lokaal beleid past het beste bij ons.   

Moerdijk Lokaal maakt zich onder meer hard voor een goed sociaal vangnet, een passende 

woningmarkt, het faciliteren van MKB-bedrijven, de borging van passend onderwijs, de verbetering 

van onze leefomgeving waar het gaat om veiligheid, vergroening, gezondheid en luchtkwaliteit. We 

strijden tegen verpaupering, inbreuk op privacy en achterkamertjespolitiek. Moerdijk Lokaal nam vier 

jaar geleden al het initiatief voor verduurzaming en klimaatadaptatie, met het belang van onze 

inwoners voorop. Daar gaan we onvermoeid mee door.   

Goed luisteren naar de inwoners en meer transparantie is waar Moerdijk Lokaal voor staat. Moerdijk 

Lokaal is voorstander van samenwerken en verbinden. We vormen met alle partijen niet alleen de 

gemeenteraad maar we moeten ook elkaars kameraad kunnen zijn en op elkaar kunnen rekenen. 

Wij streven ernaar om voor iedere inwoner van de gemeente Moerdijk de afstand tot het 

gemeentehuis te verkleinen met nieuwe vormen van democratie die het systeem verfrissen en 

daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken. Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, 

maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie. U heeft het recht om te weten wat er in uw 

gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat u zoveel mogelijk invloed krijgt bij welke 

beslissing dan ook. Of u nu in een buurtschap of een grotere kern woont: uw mening telt en uw 

behoeften zijn belangrijk. Wij praten niet over u, zonder mét u te praten en we zullen niemand aan 

zijn lot overlaten voor zover dat binnen ons vermogen ligt. Wij willen zorgzaam zijn; voor iedereen. 

Waar mogelijk willen we onze inwoners zelf de keuze geven, échte inspraak in de vorm van een 

referendum. 

Bij Moerdijk Lokaal draait het enkel om de inhoud, daarom hebben we de volgende kernwaarden: 

• Duidelijk: “Moerdijk Lokaal; Duidelijke taal”. Ons moto staat er niets voor niets, duidelijke 

communicatie is de sleutel tot succes. 

• Transparant: Moerdijk Lokaal is altijd eerlijk over haar motivaties, een goed besluit is een 

transparant besluit.  

• Toegankelijk: Wij weten niet alles, uw inbreng is niet alleen waardevol maar essentieel. 

Moerdijk Lokaal is toegankelijk, u kunt altijd bij ons terecht.  

• Slagvaardig: Soms kan het beter maar veel vaker, kan het sneller en alleen al daardoor 

goedkoper. De gemeente Moerdijk moet beter efficiënter en slagvaardiger worden.  

• Betrouwbaar: We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 

 

Wij hopen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 op uw steun te mogen rekenen!  

 

Moerdijk Lokaal 
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Algemeen bestuur 

Integriteit 
Wij verwachte een juiste en integere werkwijze van ons gemeentelijk bestuur, de gemeenteraad, 

ambtenaren maar ook van alle andere betrokken partijen die werk voor de gemeente uitvoeren. Een 

open deur voor velen, maar het kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Wie niet integer handelt zal 

de consequenties dragen. 

Gemeentelijk referendum 
Participatie is aardig, burgerinitiatieven zijn goed maar gemeentelijke referenda zijn beter. Moerdijk 

Lokaal staat voor inspraak van inwoners op het gemeentelijke beleid. Het burgerpanel is een goed 

instrument om de mening van onze inwoners te peilen. Daarnaast willen wij dat er nog meer gebruik 

gemaakt wordt van meer laagdrempelige peilingen via bijvoorbeeld website, social-media of ander 

medium. 

Samenwerken of zelf doen? 
Onze huidige samenwerkingsverbanden functioneren redelijk, ook al zijn sommigen opmerkelijk 

kostbaar. De invloed van de gemeente Moerdijk is echter te beperkt en we hebben geen grip op de 

relatie tussen kosten en kwaliteit. Gebleken is dat gemeenten die activiteiten zelfstandig uitvoeren, 

wellicht niet duurder uit zijn. Moerdijk Lokaal wil samenwerken waar het nut heeft maar zelf weer 

controle hebben waar het kan.  

https://www.moerdijk.nl/web/Politiek-en-Organisatie/Beleid-en-

regelgeving/Samenwerkingsverbanden-en-Gemeenschappelijke-Regelingen.html 

Focus op individuele kernen en niet op “gemeente Moerdijk” 
De gemeente Moerdijk is een bestuurlijk samenraapsel van losse kernen die vaak geen enkel gevoel 

van gemeenschappelijkheid hebben. Het Moerdijk-gevoel bestaat niet. Inwoners van Langeweg 

komen nauwelijks in Heijningen en Willemstadters gaan niet of nauwelijks winkelen in Zevenbergen. 

Moerdijk heeft naast de grote kernen ook een aantal relatief kleine kernen. Behoud en versterking 

daarvan is essentieel. We laten ons voeden door de meningen die in de dorpskernen leven. Bij het 

leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan we uit van de prioriteiten die door inwoners 

van de betreffende dorpskern(en) worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is, geven we daaraan 

gewicht in de politieke discussies. De inwoner van Moerdijk is geen schaakstuk in de politieke arena 

maar voor Moerdijk Lokaal een volwaardige (gespreks)partner. We gaan wat doen aan de beleving “In 

Zevenbergen gebeurt alles”. Dat moet anders. 

Communicatie 
Vanuit inwoners horen en zien we vaak berichten dat de communicatie vanuit de gemeente beter kan 

en moet. Ook blijkt uit een recente enquête dat inwoners dit onderstrepen. Juist de gemeente moet 

hier een actieve rol in nemen om via diverse kanalen inwoners op de hoogte te houden over 

ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze inwoners. Bijvoorbeeld over nieuw beleid moet er beter 

gecommuniceerd worden. De aanleg van het glasvezelnetwerk is daarbij misschien een actueel 

voorbeeld. 

De buiten beter app is een goed communicatiemiddel om meldingen van inwoners te ontvangen. 

Moerdijk Lokaal wil erop kunnen vertrouwen dat meldingen van onze inwoners via de BuitenBeterApp 

altijd opvolging krijgen. Hier is een grote verbeterslag te maken. Eenieder die contact legt met de 

gemeente Moerdijk krijgt over welk onderwerp dan ook, persoonlijk antwoord, in duidelijke taal.   

https://www.moerdijk.nl/web/Politiek-en-Organisatie/Beleid-en-regelgeving/Samenwerkingsverbanden-en-Gemeenschappelijke-Regelingen.html
https://www.moerdijk.nl/web/Politiek-en-Organisatie/Beleid-en-regelgeving/Samenwerkingsverbanden-en-Gemeenschappelijke-Regelingen.html
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Discriminatie 
Moerdijk Lokaal is tégen iedere vorm van discriminatie, zoals dat ook wettelijk geborgd is. We zien 

geen noodzaak om dit in beleid vast te leggen. De politie, Officier van Justitie en rechtbanken zijn de 

aangewezen rechtsorganen om hierop te handhaven.  

Ondermijning 
Ondermijning zorgt voor problemen in veel verschillende sectoren. Ook binnen de gemeente 

Moerdijk. Omdat ondermijning een breed probleem is op lokaal niveau, ligt de nadruk op goede 

samenwerking tussen burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. 

De weerbaarheid van het lokaal bestuur, maar ook van alle andere overheidsinstellingen, is een 

belangrijk aandachtspunt in de aanpak van ondermijning. Bestuurlijke weerbaarheid is in alle 

onderdelen van de (gemeentelijke) organisatie van belang; ondermijning moet niet alleen een thema 

zijn van de afdeling Veiligheid. Ondermijning is een maatschappelijk probleem waartegen de hele 

(gemeentelijke) organisatie weerbaar moet zijn en daartegen moet handelen. 

Als het aan Moerdijk Lokaal ligt wordt het tegengaan van Ondermijning niet alleen een taak binnen 

de portefeuille van de burgemeester maar gaan we hier gemeente breed mee aan de slag.   

Algemene Plaatselijke Verordening 
Onze Algemene Plaatselijke Verordening barst nogal uit zijn voegen, wat ons betreft gaan we kritisch 

naar de inhoud kijken en gaat de stofkam erdoor. Ook hier geldt, duidelijke taal! 

Ruimtelijk ordening 
Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en 

recreëren. Inwoners van de gemeente Moerdijk moeten erop kunnen vertrouwen dat vuilnisbakken 

op tijd worden geleegd, wegen en fietspaden veilig zijn, bankjes en het groen netjes zijn en waar 

kinderen buiten kunnen spelen. Oftewel: dat de openbare ruimte schoon is en goed onderhouden 

wordt. Openbare ruimte is een heel breed begrip. De voorbeelden zijn legio. Het is noodzakelijk dat 

de gemeente Moerdijk beschikt over up-to-date beheerplannen. Moerdijk Lokaal streeft er naar deze 

beheerplannen iedere 4 jaar te evalueren en te actualiseren.  

De gemeenteraad gaat ook over bestemmingsplannen, daar zijn we altijd kritisch of een plan passend 

is en of er zienswijze zijn ingediend.  

Inwonersinitiatieven 
We merken dat vanuit het huidig beleid inwoners ervaren dat zij niet zo goed weten waar ze moeten 

zijn voor het indienen van een burgerinitiatief. Moerdijk Lokaal streeft naar één loket waar inwoners 

terecht kunnen met hun vragen of initiatieven. Bijvoorbeeld voor een nieuw hondenlosloopveldje, 

bouwinitiatief of (buurt)evenement. 

Innovatie 
Innovatie is belangrijk voor de welvaart, leefbaarheid en de lokale economie. Zeker met de huidige 

maatschappelijke uitdagingen rondom het klimaat. We moeten onze inwoners en ondernemers nog 

meer de ruimte geven om innovaties toe te passen. Te denken valt bijvoorbeeld aan innovaties in de 

landbouw, woningbouw, industrie, klimaat en onderwijs. Bij het maken van beleid moet ook de 

gemeenteraad en college hiervoor open staan. 
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Samenleving 

Iedereen is gelijkwaardig 
We mogen allemaal onze mening hebben maar behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt 

worden. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten en zal op eenzelfde manier behandeld worden. 

Moerdijk Lokaal streeft naar een inclusieve organisatie, die op een juiste manier met diversiteit om 

gaat. We streven naar diversiteit in leeftijd, geaardheid, gender en etniciteit, en zijn een toegankelijke 

werkgever voor mensen met een (niet) zichtbare handicap en/of chronische ziekte. 

De dienstverlening van de gemeente sluit aan bij de wereld van de inwoners. We willen investeren in 

opleiding en scholing van ambtenaren, waarbij expliciete aandacht is voor de menselijke maat in de 

bejegening van onze inwoners. 

LHBTIQ+-personen en aandacht voor hun (kwetsbare) positie. 
Vier tot zeven procent van de inwoners van de gemeente Moerdijk identificeert zich als lesbisch, 

homoseksueel, bi+, transgender- en/of intersekse persoon (LHBTIQ+). In de gemeente Moerdijk mag 

je zijn wie je bent! 

Hoogtijd dus dat de gemeente Moerdijk in samenspraak met LHBTIQ+-organisaties gaat zorgen voor 

een inclusief gemeentelijk beleid met aandacht voor LHBTIQ+-personen, waarbij het accent ligt op het 

bevorderen van veiligheid, ondersteunen van jongeren, steun voor LHBTIQ+-personen in een 

potentieel kwetsbare positie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+-gemeenschap en dat betekent meer 

doen dan alleen de Regenboogvlag hijsen op Coming-Out-Day. Want zonder zichtbaarheid geen 

acceptatie.   

Statushouders en arbeidsmigranten 
De opvang van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) legt al behoorlijk wat druk 

op de financiën en de woningmarkt van de gemeente Moerdijk. We hebben voldaan aan de 

taakstelling van het Rijk. Nog meer druk door het opvangen van asielzoekers zonder 

verblijfsvergunning in een noodopvang is daarom niet wenselijk. Dit vergroot immers de reeds 

bestaande druk van opvang. 

Arbeidsmigranten, welke seizoensarbeid leveren en tijdelijk in onze gemeente verblijven, wonen vaak 

in slechte omstandigheden of verblijven langdurig op campings en parkeerterreinen. Deze terreinen 

worden door het toeristisch beleid gestimuleerd maar deze groep betaalt geen gemeentelijke 

belastingen. Moerdijk Lokaal wil de invoering van forensenbelasting onderzoeken en 

arbeidsmigranten weren uit de toeristische sector. Als een verhuurder of een verhuurbemiddelaar 

zich opstelt als een goede buur, dan is huisvesting van arbeidsmigranten door heel de gemeente 

mogelijk.  Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld kijken naar hoe andere gemeentes hiermee omgaan; in 

Roosendaal hebben ze bijvoorbeeld een migrantenhotel. 

Tradities 
Tradities, zoals het afsteken van vuurwerk op Oudjaarsavond, zijn een belangrijk onderdeel van onze 

samenleving, de afgelopen jaren hebben we allemaal voorbeelden gezien van tradities die onderwerp 

van gesprek zijn geworden. Moerdijk Lokaal stelt zich niet actief op om beleid in te stellen op een 

aanpassing van tradities en laat de maatschappelijke discussie vooral zijn werk doen. Wij vinden dat 

inwoners, ondernemers en verenigingen zelf hun afwegingen kunnen maken die recht doen aan onze 

gehele samenleving.  



 

Partijprogramma Moerdijk Lokaal 2022 – 2026  7 

 

Stads en dorpstafels 
Moerdijk Lokaal vindt niet dat de stads en dorpstafels afgeschaft moeten worden. We zien wel een 

duidelijk verschil tussen de effectiviteit van de tafels in de gemeente. We willen graag het gesprek 

aangaan met de tafels hoe we gezamenlijk de samenwerking met de gemeente(raad) op een positieve 

manier kunnen intensiveren en verbeteren. De tafels kunnen een belangrijke stem zijn vanuit de 

kernen waarbij iedere inwoner welkom moet zijn. 
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Werk, inkomen & belastingen 
In Moerdijk is de werkloosheid iets lager dan het landelijk gemiddelde, net niet onvoldoende. Wij 

voorzien een lichte stijging van de werkgelegenheid, op basis van de algehele economie. Wij 

stimuleren arbeidsparticipatie, omdat niemand in onze maatschappij aan de zijlijn hoeft te staan.  

De gemeente Moerdijk heeft een breed en ruimhartig armoedebeleid, waarin veel ruimte is voor 

maatwerk. Veel regelingen zijn bij velen nog onbekend, terwijl zij hier mogelijk wel voor in aanmerking 

komen. Er moet meer bekendheid gegeven worden aan de ondersteuningsmogelijkheden, met extra 

aandacht voor kinderen. Kinderen moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, verjaardagen, goede 

kleding. Daarnaast wil Moerdijk Lokaal als maatwerk dat het beleid vaker uitgaat van het besteedbaar 

inkomen en niet het belastbaar inkomen, zodat het beter aansluit op de doelgroepen. Zinloze 

belastingen, die meer kosten dan ze opleveren, schaffen we af. 

Bijstand & uitkeringen 
De bijstand of een uitkering is een vangnet, voor wie het nodig heeft. We moeten voorkomen dat het 

een hangmat wordt. We geloven in maatwerk, en verliezen daarbij het individu niet uit het oog. 

Moerdijk Lokaal wil een aanhoudende focus op maatwerk en de effectiviteit van bestaande regelingen 

verbeteren. Moerdijk Lokaal is van mening dat een tegenprestatie naar vermogen acceptabel is om 

een nuttige bijdrage aan de gemeenschap te leveren.  

Ondernemers & Lokale economie 
Het is cruciaal dat de gemeente Moerdijk blijft investeren in de lokale ondernemers om ervoor te 

zorgen dat zij kunnen herstellen van de coronacrisis, weer kunnen investeren in de toekomst van hun 

bedrijf en in verdere verduurzaming. Dit alles moet worden uitgevoerd met een goed oog en oor voor 

de wensen en behoeften van de lokale ondernemers zodat de samenwerking verbetert, wordt 

vastgehouden en verder wordt uitgebouwd. 

Om onze gemeente leefbaar te houden is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen 

op vele manieren bij aan een leefbare gemeente. Daarom vindt Moerdijk Lokaal dat wij onze lokale 

ondernemers moeten waarderen en ondersteunen zodat zij hun bestaansrecht houden. Een gezond 

bedrijfsklimaat met plaats voor kleine middenstand en goede vestigingsvoorwaarden voor nieuwe 

bedrijven zijn daarvoor van groot belang in elke woonkern. 

OZB 
De OZB wordt indien mogelijk bevroren m.u.v. de inflatiecorrectie. Mochten er financiële meevallers 

zijn dan is dat altijd een aangename verrassing. Het biedt dan de mogelijkheid om dit geld wat feitelijk 

over is, in te zetten voor andere doeleinden die ten gunste zijn van de inwoners. 

Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten & rioolheffing 
Moerdijk Lokaal streeft naar kostendekkend beleid en het beheersbaar houden van de kosten. Zie de 

alinea ‘Afval’ op bladzijde 18. 

Reclamebelasting 
We ondersteunen op dit moment deze vorm van het innen van belasting; We gaan deze regeling in de 

volgende raadsperiode evalueren en zullen dan zien of we hier conclusies aan moeten verbinden of 

veranderingen moeten doorvoeren. 
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Hondenbelasting 
Moerdijk Lokaal is tegen het opnieuw invoeren van hondenbelasting. Wij zien dit als een vorm van 

belasting om de ‘kas’ te spekken. Daarnaast blijkt dat handhaving op dit beleid moeilijk (al dan niet 

onmogelijk) uit te voeren is. Wel verwachten we van elke hondenbezitter dat hondenpoep wordt 

opgeruimd in de daarvoor bestemde oranje kakbakken. Doe gewoon en houdt het schoon!   
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Wonen  

Woningbouwprogramma 
Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente geeft samen met de inwoners de richting van de 

planontwikkeling aan. Daarbij wordt de renovatie van bestaande, oudere woonwijken gestimuleerd. 

Er moet worden gebouwd naar behoefte. Dat betekent passend bij het budget en de vraag naar het 

soort woningen voor bepaalde doelgroepen in alle kernen van de gemeente Moerdijk (zoals starters, 

alleenstaanden, gezinnen en senioren). Een oplossing kan zijn om te denken in meer innovatievere 

bouwoplossingen  

De komende 10 jaar hebben we in de gemeente Moerdijk een woningbouwopgave van 2600 nieuw te 

bouwen woningen. Deze woningen moeten evenrediger verdeeld worden over alle kernen van de 

gemeente Moerdijk. Het kan en mag niet zo zijn dat Zevenbergen exponentieel groeit ten opzichte 

van alle andere kernen want in elke kern is vraag naar woningbouw. 

De woningbouw moet afgestemd worden op vraag en aanbod, zowel huur als koop. De 

woningvoorraad moet op peil gehouden worden om te voorkomen dat er lange wachttijden ontstaan. 

We willen woningen bouwen voor jongeren, ook die met jeugdloon betaalbaar zijn. Hierbij staan we 

open voor kleine, verplaatsbare woningen. Dergelijke woningen zijn flexibel en worden op grond van 

maatwerk (behoefte) geplaatst. Belangrijk blijft een goede verstandhouding en geregeld overleg met 

de diverse woningbouwcorporaties in onze gemeente.  

Wij zijn voorstander van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw. De 

uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet om meer maatwerk te kunnen bieden en om meer 

transparantie bij de besluitvorming omarmen wij van harte. Moerdijk Lokaal vindt dat ruimtelijke 

ordening zich moet richten op mensen en dan met name op mogelijkheden in plaats van 

onmogelijkheden in de regelgeving (ja, mits, in plaats van nee, tenzij…). Dat vraagt om ambtenaren 

die proactief en vernieuwend zijn en gericht om in samenspraak met de inwoner op zoek te gaan naar 

oplossingen. 

Starterswoningen 
Starterswoningen zijn er de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Het huidige beleid is erop gericht dat 

relatief grote woningen gebouwd worden. De gedachte hierachter is dat de mensen die nu in een 

goedkopere woning zitten doorstromen naar deze duurdere woningen. Maar wat zou u doen? Als uw 

woonlast laag is? Gaat u dan verhuizen om in een duurdere woning te wonen?  

Moerdijk Lokaal zet zich in voor meer bouw van betaalbare starterswoningen en het ondersteunen 

van CPO-projecten zodat bijvoorbeeld onze jongeren niet noodgedwongen onze gemeente moeten 

verlaten omdat ze geen betaalbaar huis kunnen kopen in de omgeving waarin ze zijn opgegroeid en 

waar ze graag zouden willen blijven. CPO-projecten voor jongeren zijn dus de toekomst! Wij zijn ervan 

overtuigd dat ook voor jongeren binnen de gemeente Moerdijk deze behoefte aanwezig is. Wij zijn 

van mening dat we als gemeente, eigen gronden moeten inzetten voor het realiseren van CPO-

projecten voor jongeren, al dan niet in combinatie met senioren.  

Volkshuisvesting 

Moerdijk Lokaal acht het zéér wenselijk dat er een Huisvestingsverordening opgesteld wordt om te 

sturen op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de eigen inwoners. Inwoners van 

Moerdijk ervaren een toenemende concurrentie op de woningmarkt van vestigers uit andere 

gemeenten. Mogelijk zijn hierdoor de kansen voor woningzoekenden uit Moerdijk om een sociale 

huurwoning in de eigen gemeente te kunnen betrekken, afgenomen. Een Huisvestingsverordening 

biedt de mogelijkheid om, op beperkte schaal, voorrang te verlenen aan woningzoekenden met een 

binding aan de eigen gemeente of kern. 
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Wachtlijsten & woningtoewijzing 
Een van de oorzaken dat er nu zulke lange wachtlijsten zijn, is dat er de afgelopen jaren in Nederland 

maar weinig sociale huurwoningen bij zijn gekomen, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen 

groeide. Daarnaast zitten er relatief veel alleenstaanden in een eengezinswoning en moeten we beter 

kijken naar een passende woning per situatie. 

Moerdijk Lokaal vindt dat er voor iedereen een fijne en goede plek moet zijn om te wonen. Dit moet 

voor een acceptabele prijs in de koop en in de huurmarkt kunnen. Moerdijk Lokaal zal zich inzetten 

om de verdeling en de systematiek van de woningverdeling op een eerlijkere en duidelijkere wijze te 

laten verlopen. Klik voor wonen is wat ons betreft nu niet het passende middel om woningen toe te 

wijzen. Inwoners moeten te lang wachten en krijgen het gevoel niet eerlijk behandeld te worden. Het 

systeem is niet transparant. Wij willen dit voor alle doelgroepen die ingeschreven staan voor een 

huurwoning in de prestatieafspraken borgen met de woningcorporatie. 

Vanuit de landelijke overheid merken we dat er beweging zit in het beleid rondom de woningmarkt, 

Onder andere waarbij gemeenten nieuwbouwwoningen kan toewijzen aan eigen inwoners. We volgen 

de ontwikkelingen rondom landelijk beleid op de voet en zullen waar nodig lokaal beleid toepassen. 

Beleggers & Speculanten 
Moerdijk Lokaal is voor een actief beleid tegen het beleggen in vastgoed en/of gronden om deze 

vervolgens te verkopen en/of verhuren. Zolang de problemen op de woningmarkt niet opgelost zijn is 

dit wat ons betreft onacceptabel. Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte waar iedereen recht 

op heeft. Daar hoort geen torenhoge huur of het opdrijven van de verkoopprijzen van woningen bij. 

Beleggers hebben naar onze mening genoeg alternatieven om hun vermogen in te investeren en om 

rendement te behalen. 

Dankzij Moerdijk Lokaal is er voor projecten die vanuit de gemeente Moerdijk opgepakt worden de 

zelfbewoningsplicht. Totdat landelijk beleid ons gaat helpen dit probleem tegen te gaan, kunnen 

investeerders geen woningen opkopen om te verhuren en bouwen we dus voor onze (eigen) inwoners. 

Moerdijk Lokaal blijft alert op het instellen van (tijdelijk) lokaal beleid om nog meer te bereiken dit 

probleem tegen te gaan. 
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Klimaat, duurzaamheid en milieu 
Moerdijk Lokaal committeert zich aan de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs, neemt een 

voorbeeldfunctie en wil een voortrekkersrol. Dat betekent aan de ene kant verduurzaming maar aan 

de andere kant ook klimaatadaptatie. Ook de gemeente Moerdijk moet zich voorbereiden op de 

klimaatsverandering die inmiddels onafwendbaar is. We zijn wel kritisch over de manier waarop we 

tot verduurzaming komen. De inwoners van en de bedrijven in de gemeente Moerdijk dragen niet 

enkel de lasten maar plukken ook de vruchten. 

Klimaatadaptatie 
Huisje Boompje Beter!  

Alle gemeenten moeten aan de slag met klimaatadaptatie. Zo ook de gemeente Moerdijk. Samen met 

de Provincie, Waterschap en het Rijk hebben wij afgesproken om in 2050 klimaatbestendig te zijn. We 

zijn als gemeente al aan de slag gegaan in de openbare ruimte. Laten we het samen doen! Samen 

kunnen we een verschil maken. Als we met z’n allen helpen om onze woonkernen te vergroenen, 

zorgen we voor een klimaatbestendig, gezond en levendig Moerdijk.  

Energiearmoede 
Veel huishoudens kunnen de energierekening niet of nauwelijks meer betalen en zitten daardoor 

noodgedwongen in de kou of in de schulden. Als het beleid van de landelijke overheid niet verandert 

en de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, krijgen veel meer huishoudens in de komende 

jaren te maken met energiearmoede. Inwoners die nu een gezonde financiële situatie hebben komen 

hierdoor ook in de problemen. Wij zien dit als een reëel risico, ook binnen de gemeente Moerdijk!  

Het simpel toepassen van een tochtstrip, het vervangen van een ledlamp of de kachel een graad lager 

zetten is niet langer toereikend om de stijgende energiekosten te drukken. Daarom pleit Moerdijk 

Lokaal ervoor dat er beter gekeken wordt naar een bredere inzet van ons armoedebeleid op dit 

probleem, maar ook het versneld ondersteunen van inwoners met het verduurzamen en isoleren van 

de woning, hier kunnen de energiecoaches van Energiek Moerdijk een belangrijke rol in vervullen. 

Als we vanuit de gemeente niet of nauwelijks aandacht besteden aan energiearmoede, zullen we 

merken dat de kosten voor de gemeente de komende jaren zullen stijgen omdat steeds meer mensen 

een beroep zullen moeten doen op een kwijtschelding of (schuld)hulpvraag. 

We moeten mensen helpen om energiearmoede te voorkomen. 

Zonnepanelen 
Er zijn binnen de gemeente Moerdijk genoeg daken waar nog zonnepanelen op gelegd kunnen 

worden. Dat gaat wat ons betreft voor de aanleg van zon op land. We zullen onze ondernemers dan 

ook van harte ondersteunen als zij met initiatieven komen om grootschalig zonnepanelen op daken 

te realiseren. We moeten wel onderkennen dat de netcapaciteit hierbij wel een risico is. We gaan 

steeds meer elektra opwekken, maar ook verbruiken. Waardoor de capaciteit van het net onder druk 

komt te staan.  

Windmolens 
Onze gemeente heeft een grote bijdrage geleverd aan het opwekken van elektriciteit door middel van 

windenergie en voldoen ook ruim aan de huidige taakstellingen. Dat terwijl er in sommige andere 

gemeenten nog nauwelijks windmolens staan. Wij zien daarom nu niet de noodzaak om nog meer 

windmolens te plaatsen in onze gemeente.  
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Aardgasvrij wonen  
In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten een centrale rol. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, 

netbeheerders en medeoverheden hebben wij ook in de gemeente Moerdijk eind 2021 een 

transitievisie warmte vastgesteld. Daarin hebben we vastgelegd wat het tijdspad is waarin we wijken 

gaan aanpakken en hebben we beschreven hoe we bewoners betrekken bij het aardgasvrij maken van 

alle woningen uit onze gemeente.  

Het is nogal een opgave. In 2021 stond het aantal geregistreerde woningen in de gemeente Moerdijk 

op 16.629. Net iets meer dan de helft van ons energieverbruik gaat op aan warmte. Voor die warmte 

leunen we voor 80 procent op aardgas. Door minder of niet langer afhankelijk te zijn van aardgas voor 

onze warmtevoorziening, kunnen we relatief veel uitstoot van CO2 besparen. De komende jaren zullen 

we aan de slag gaan met de transitievisie warmte.  

Water overlast/verbruik 
In het huidige klimaat hebben we steeds vaker last van hevige regenbuien. Ons rioleringssysteem zal 

daarbij in de toekomst steeds vaker overbelast raken. Hoewel we bezig zijn met de uitvoering van een 

nieuw gemeentelijk rioleringsplan is het ook wenselijk dat we andere oplossingen implementeren.  

Ons waterverbruik is belangrijk. Door de steeds warmere zomers zijn er steeds meer mensen die een 

zwembad in de tuin vullen, en ook deze worden groter en groter. Het risico bestaat dat op enig 

moment een watertekort ontstaat. Met alle gevolgen van dien. Meer bewustwording van dit 

probleem is nodig, dus ook betere communicatie en voorlichting.  

Moerdijk Lokaal heeft meer innovatieve ideeën om met de inwoners aan de slag te gaan deze 

problemen te verminderen.  

Meer groen, minder verharding 
Verhardingen binnen de kern veroorzaakt hittestress in de warme zomerdagen en dragen bij aan de 

opwarming van de aarde. U merkt dit vooral op erg warme zomer dagen wanneer u bijvoorbeeld 

vanuit buiten de bebouwde kom, de bebouwde kom in fietst. Of wanneer u in de avonden buiten zit 

en merkt dat de muren van uw huis warmte uitstralen. Wij zijn er voorstander van dat u, uw tuin zo 

groen mogelijk inricht. Hoe u uw tuin inricht, daar gaan wij niet over. Daar zullen we dan ook geen 

actief beleid op voeren. In de openbare ruimte sturen wij wel actief aan op een groenere omgeving. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van meer bomen. Tegelijkertijd moeten we daarbij opmerken dat dit 

ook meer (groen) onderhoud met zich meebrengt.  

Milieu (verontreiniging) 
Milieu-overtreders en risicobedrijven krijgen meer (onaangekondigde) controles en raken sneller een 

vergunning kwijt bij zware overtredingen. Lik-op-stuk beleid. 

De gemeente en samenwerkende partijen moeten beter op de hoogte zijn van milieucriminaliteit. We 

hebben een taskforce die samenwerkt met betrekking tot drugscriminaliteit maar geen taskforce die 

zich bezighoudt met milieucriminaliteit. Dat moet veranderen. Onderzoek naar het realiseren van 

productie- en gebruik van waterstof op het industrieterrein. 

Moerdijk Lokaal heeft de afgelopen periode aanhoudend aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit in 

Moerdijk. Zowel de uitstoot van schadelijke stoffen, als ook de uitstoot van fijnstof moet beperkt gaan 

worden. Moerdijk Lokaal blijft de (veel strengere) normwaarden van de WHO volgen en niet de 

Europese normen. De luchtkwaliteit in onze gemeente moet geborgd en op plaatsen zelfs verbeterd 

worden.  
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Geluidsoverlast 
Geluidsoverlast is een aanhoudend probleem op het snijvlak tussen economie en leefbaarheid. Bij 

besluitvorming moet dit zwaarder gaan wegen en inwoners moeten beschermd worden tegen 

bijvoorbeeld toenemende drukte op wegen, of overlast door brommers en/of motoren.  

We zien niets in verhandelen van geluids-emissienormen op industrieterreinen. Dat levert namelijk 

alleen maar méér overlast op, omdat de norm helemaal gebruikt kan/gaat worden.  

De agrarische sector  
Om te voorkomen dat er óver de agrarische sector gepraat wordt in plaats van mét de agrarische 

sector, wil Moerdijk Lokaal actief met hen samenwerken om oplossingen te vinden voor de 

uitdagingen waar we samen voor staan. En die uitdagingen zijn groot. Veel van de zware landelijke 

thema’s komen namelijk uiteindelijk óók in de gemeente Moerdijk terecht.  

Een kleine greep: 

1. Druk op de ruimte voor woningbouw, energie, natuurbeheer etc.  

2. Energietransitie 

3. Stikstofproblematiek 

4. Vitaal landelijk gebied 

Het diverse en vitale landelijk gebied is van belang voor Moerdijk om te wonen, verblijven en 

recreëren. De agrarische sector zorgt voor ons cultuurlandschap. Zonder agrarische sector zouden 

landbouwgebieden verarmen. Om het landelijk gebied toegankelijker te maken en vitaal te houden 

moeten we als gemeente Moerdijk de focus hebben op het faciliteren van het ondernemerschap van 

agrarische ondernemers. Het toestaan van mogelijkheden om primaire bedrijven te verbreden kan 

een plus zijn. In afstemming met de agrarische ondernemers en hun omgeving moet worden gewerkt 

aan een ideaal omgevingsplan waar ruimte is voor gezond ondernemerschap. Moerdijk Lokaal zal 

hiertoe het initiatief nemen.  
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Mobiliteit 

Openbaar vervoer 
Als we over bereikbaarheid spreken, dan bedoelen we de ontsluiting via de weg en de beschikbaarheid 

van openbaar vervoer. Vooral het bereikbaar houden van voorzieningen binnen en buiten de 

gemeente voor ouderen is een terugkerend punt van aandacht. De bereikbaarheid van de dorpen met 

het openbaar vervoer is belangrijk voor de schoolgaande jeugd en voor ouderen.  Het aanbod van het 

openbaar vervoer wordt echter veelal te beperkt gevonden. Vaak zijn er te weinig goed bereikbare 

bushaltes in de diverse kernen, is de frequentie te laag en ontbreken nachtbussen. Moerdijk Lokaal 

vindt dat de gemeente Moerdijk met de Provincie in gesprek moet (blijven) gaan om het aanbod van 

het openbaar vervoer (aantal haltes, frequentie enz.) te verbeteren. De Provincie gaat daar immers 

over. Voor het gebruik maken van bijvoorbeeld de Deeltaxi is op het gebied van communicatie nog 

een wereld te winnen. Te weinig inwoners maken hier gebruik van; onbekend maakt onbemind. 

Verkeersdrukte 
Per jaar groeit het aandeel auto’s op de weg, zo ook in de gemeente Moerdijk zien we dat de 

verkeersintensiteit toeneemt en vooral tijdens spitsuren voor files zorgen. Hierdoor krijg je meer 

sluipverkeer. Aanpak van sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer door de kernen, dat is iets waar wij 

voor staan en waar wij ook bekend om staan om daar een kritische stem te laten horen. De toename 

van verkeer en sluipverkeer van de snelwegen, mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze 

kernen. We investeren in lange termijn oplossingen (zoals rondwegen) waar mogelijk en 

sturen/handhaven op korte termijn, bijvoorbeeld door de inzet van BOA’s of verkeersregelaars. 

Openbaar elektrisch laden 
Het aandeel elektrische auto’s neemt in een rap tempo toe. Veel autofabrikanten hebben al bekend 

gemaakt vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s te leveren. Op dit moment duurt een 

aanvraag voor een openbare laadvoorziening veel te lang. Wij kennen voorbeelden van een 

doorlooptijd van 8 maanden waarna een afwijzing van een aanvraag ontvangen wordt. Dat moet 

sneller kunnen en daar gaan wij ons voor inzetten! Er moet structureel rekening gehouden worden 

met openbare laadvoorzieningen in de openbare ruimte.  

Parkeerbeleid 
Betaald parkeren is iets waar wij op tegen zijn. De diverse grotere kernen zouden wel autoluw gemaakt 

moeten worden zonder dat dit afbreuk doet aan de bereikbaarheid van de lokale ondernemers. Wij 

zijn van mening dat dit de veiligheid in centra ten goede komt. Daarnaast zorgen we er zo voor dat er 

meer ruimte ontstaat voor groen en ruimtelijke ontwikkeling. Een blauwe zone met een maximale 

parkeerduur kan daarin wel helpen. Er moet dan altijd wel gekeken worden of deze nieuwe zone geen 

overlast in omliggende straten en wijken zal veroorzaken. Indien dat wel het geval is, zal er ook 

voorzien moeten worden in nieuwe parkeermogelijkheden buiten het centrum. Over het algemeen 

zijn dit ontwikkelingen welke vraag gestuurd opgepakt worden.  

Fietspaden 

Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer, mensen ook voor langere afstanden, 

gebruik maken van de fiets. Kinderen fietsen naar school. Ouderen fietsen langer en mensen kiezen 

vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. Moerdijk Lokaal vindt dat er goede en veilige 

fietsverbindingen moeten zijn, die aansluiten op de landelijke snelfietsroutes. Dit is veiliger en 

overzichtelijker voor de fietsers en de automobilist levert er geen asfalt voor in. We willen het 

fietstoerisme stimuleren door meer mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver- 

en dorpsgezichten door bijvoorbeeld oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met de 

horecaondernemers). 
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Leefbaarheid  

Voorzieningen 
Het voorzieningenniveau in vooral onze kleinere kernen van de gemeente staat onder druk. Wij zetten 

ons in voor het behoud en verbeteren van de bestaande voorzieningen.  

Gemeenschapshuizen 
Onze gemeenschapshuizen zijn een belangrijke verbindende factor voor verenigingen en inwoners. 

Het huidige beleid stelde recentelijk voor om een onderzoek te doen naar betere 

exploitatiemogelijkheden van onze gemeenschapshuizen wat veel reacties met zich meebracht. Elke 

kern heeft nu een gemeenschapshuis. Moerdijk Lokaal is voor het behoud van elk van deze 

gemeenschapshuizen en zijn tegen eventuele sluiting. Ook als blijkt dat de exploitatie op dit moment 

niet kosteneffectief is. Dat zou namelijk betekenen dat we met elkaar iets te doen hebben! De 

gemeenschapshuizen vormen een spilfunctie binnen onze kernen. Gemeenschapshuizen bieden een 

plaats aan het lokale verenigingsleven en vormen een belangrijke plek waar mensen samenkomen, 

elkaar ontmoeten en waar (inloop) activiteiten plaatsvinden. 

Met de decentralisatie van de zorgtaken wordt ernaar gestreefd om de zorg zoveel mogelijk dicht bij 

inwoners te organiseren. De gemeenschapshuizen in de diverse kernen kunnen hierbij een belangrijke 

rol (blijven) vervullen. 

Sociale veiligheid 
Onze kernen moeten levendige plaatsen zijn, ruimten waar inwoners zich thuis voelen. Vaak zijn er 

plekken in de openbare ruimte hoekjes, rafelrandjes of schaduwstukjes die door inwoners als minder 

veilig worden ervaren. Niet alleen een goed fysiek ontwerp kan als strategie worden ingezet om deze 

ongure plekjes op te lossen. Het creëren van sociale ruimte is minstens zo belangrijk.  

Door naast de fysieke ruimte ook de onderlinge sociale banden in de buurt te verbeteren, leren 

buurtbewoners elkaar beter kennen wat het vertrouwen in elkaar kan bevorderden. Dit kan 

vervolgens de ervaring van sociale veiligheid in de wijk positief beïnvloeden. Het vormgeven aan 

sociale initiatieven in en voor de wijk kan bijdragen aan dit proces van opbouwen en versterken van 

sociale cohesie in de wijk. Moerdijk Lokaal legt hun oor goed te luisteren bij de inwoners, maar gaat 

ook regelmatig op werkbezoek bij politie of maatschappelijke organisaties met voelsprieten in de 

buurt, zoals jongerenwerkers of zorginstellingen. 

Buitengebied 

De kwaliteit van het buitengebied wordt in alle dorpen hooggewaardeerd. De kwaliteit kan verder 

versterkt worden door te investeren in aanleg en onderhoud van (een netwerk van) wandel- en 

fietspaden. Het onderhoud van het buitengebied aan wegen, paden en holle wegen vergt veel meer 

aandacht. Bovendien is zwerfvuil en afval van wietplantages in het buitengebied een groot probleem. 

Het is enerzijds te triest voor woorden dat we in de gemeente Moerdijk inwoners belonen met een 

“gouden prikstok” voor de grote hoeveelheid zwerfafval die zij opruimen. Afval dat een ander 

nonchalant laat slingeren. Het is anderzijds meer dan complimentwaardig dat we inwoners in al onze 

kernen hebben die de moeite nemen om in hun vrije tijd het buitengebied en de kernen opschonen. 

Bij het signaleren -door onze boa's- van het dumpen van afval, groot of klein in hoeveelheid, moet 

meteen worden gehandhaafd. Het signaal dat we dit in Moerdijk pertinent niet tolereren moet meer 

dan duidelijk zijn. Doe gewoon, en houd het schoon! 

  



 

Partijprogramma Moerdijk Lokaal 2022 – 2026  17 

Handhaving 

Moerdijk Lokaal is van mening dat we ons moeten buigen over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen 

dat onze buitengewone opsporingsambtenaren door de inwoners niet alleen maar worden gezien als 

platte bonnenschrijvers. Dat heeft meer met de positionering van de BOA te maken dan met zijn 

persoonlijke vaardigheden. De vraag die gesteld moet worden is of de BOA wel goed gepositioneerd 

is als handhaver. We moeten de overweging maken om BOA’s een bredere invulling te geven van hun 

taak. Dat wil zeggen; niet alleen handhaven, maar een bijdrage leveren aan de veiligheid op straat en 

in de wijk met allerlei middelen en interventies waarvan handhaving er slechts één is. 

Maar handhaving is meer dan dit. Moerdijk Lokaal vindt het belangrijk dat de BOA’s benaderbaar zijn 

voor onze inwoners. Geen opgeklopt machogedrag maar toegankelijkheid. Niet schrijven maar 

communiceren. Een bekeuring als er echt geen andere optie is. Optreden waar het moet. Ook vinden 

we het belangrijk dat de Boa’s weten wat er leeft in de diverse kernen van de gemeente Moerdijk. 

Buurtpreventie 
Veel kernen van de gemeente Moerdijk hebben een Buurtpreventie team en Moerdijk Lokaal is daar 

bijzonder blij mee. Buurtpreventisten lopen regelmatig een ronde door hun wijk. Zien ze een 

verdachte situatie, of personen, dan melden ze dat bij hun coördinator, de politie of de gemeente. Elk 

van de Moerdijkse teams heeft een coördinator, die is het aanspreekpunt voor de teamleden en hij/zij 

onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente. De Buurtpreventieteams zijn erg belangrijk 

voor Moerdijk. De teamleden zorgen dat ze zichtbaar zijn in hun eigen wijk en kunnen eventuele 

verdachte zaken eerder signaleren en melden. Moerdijk Lokaal koestert de buurtpreventieteams en 

moedigt eenieder aan om zich aan te sluiten bij een team in de eigen kern. 

Brandweer 
Alle kazernes in de gemeente Moerdijk hebben gebreken. Dat is zorgelijk. Er moét echt wat 

veranderen want de omstandigheden waarin onze brandweerhelden moeten werken zijn niet meer 

van deze tijd. We maken ons al jarenlang hard voor een nieuwe brandweerkazerne voor Willemstad 

en Klundert. Steeds weer wordt geld gevoteerd om de brandweerkazernes aan te pakken. Het is hoog 

tijd er nu eindelijk eens wat aan te doen.  

Maar nu speelt er landelijk iets. Als gevolg van Europese wetgeving moet het Nederlandse 

brandweerkorps op de schop. Brandweervrijwilligers zouden volgens de nieuwe regels loon moeten 

krijgen. Dat zou het einde betekenen van dit oer-Nederlandse instituut, want daarmee is een enorm 

bedrag gemoeid. Dit is wel een ontwikkeling waar de Veiligheidsregio over gaat.  

Met lede ogen zien de brandweervrijwilligers hoe het fijnmazig netwerk van kleine 

brandweerkazernes in Nederland verdwijnt. Vanwege bezuinigingen worden kleine posten opgeheven 

of samengevoegd. De betrokkenheid van de vrijwilliger die juist actief wil zijn voor de lokale 

gemeenschap neemt af.  De brandweer heeft steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Moerdijk 

Lokaal zal blijven vechten voor het behoud van de vrijwillige brandweerposten in de kernen van de 

gemeente Moerdijk en voor de verbetering van de accommodaties. 

Industrie 
Het is niet wenselijk dat het haven- en industrieterrein Moerdijk uitbreidt. Dit gaat niet alleen ten 

koste van de omliggende landbouwgronden maar dit gaat ook ten koste van de leefbaarheid van de 

kernen Moerdijk dorp en Klundert. 

  



 

Partijprogramma Moerdijk Lokaal 2022 – 2026  18 

Verkeersveiligheid 
Vrijwel uit elke kern krijgen wij signalen over verkeersveiligheid. Vooral rondom scholen en bij de 

entree van onze diverse kernen wordt extreem hard gereden. Er wordt meer asfalt gelegd omdat dit 

onderhoudsvriendelijker is. Er worden minder drempels weggelegd omdat door zwaar (vracht) 

verkeer schade aan de omliggende woning aangericht wordt. Uit onderzoek blijkt dat in straten of 

wijken waar geklaagd wordt over te hard rijden vaak de bewoners zelf grotendeels de oorzaak zijn van 

dit probleem. Het is ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf om de buurt veilig te houden. 

Handhaven is een oplossing voor het probleem. Wat ons betreft investeren we in intensievere 

handhaving en meer gevarieerde handhaving. Niet slechts op 1 of een paar plekken handhaven. Maar 

steeds een andere locatie zodat dit voor weggebruikers onvoorspelbaar is. Ook moet er wat ons 

betreft beter geluisterd worden naar waar de klachten vandaan komen. 

Het is nu wettelijk gezien niet mogelijk om alle wegen binnen de bebouwde kom aan te merken als 30 

km/h. De wegen die al wél zijn aangemerkt als 30 km/h voldoen aan verschillende specifieke 

veiligheidsmaatregelen, waaronder verkeersdrempels. Deze vormen anderzijds ook weer een 

obstakel voor de aanrijdtijden van de hulpdiensten en voor het landbouwverkeer. 

Afval 
De afgelopen jaren zijn er nogal wat veranderingen doorgevoerd bij de afvalinzameling. Met het 

nieuwe inzamelingsysteem zou de inzameling goedkoper worden. We zien juist dat de inzameling van 

afval de afgelopen jaren duurder is geworden. Binnen het huidige systeem zien we dat er nog veel te 

winnen is op het gebied van afvalscheiding. Moerdijk Lokaal is van mening dat, als we willen komen 

tot betere afvalscheiding, er een gedragsverandering onder de inwoners moet plaatsvinden en dat 

gaat niet vanzelf.  

Een gedragsverandering gaat in 5 stappen. Ontkenning, Erkenning, Verkenning, Actie en Volhouden. 

Samen met de inwoners. Blijven uitleggen en blijven sturen want beleid is er al. We richten ons dan 

ook liever op de vraag hoe we de gewenste gedragsverandering realiseren om te komen tot een betere 

afvalscheiding en uiteindelijk tot het drukken van de kosten die daarmee mee gemoeid zijn. Wat 

Moerdijk Lokaal betreft rollen we om te beginnen de publieksactie 100-100-100 opnieuw uit. Dat is 

leuk, leerzaam, sturend, motiverend en resultaat is voor de deelnemers meteen zichtbaar. 

Bewustwording en gedragsverandering, zo simpel kan het zijn. Dat is waar we wat Moerdijk Lokaal 

betreft meer op moeten focussen. 

Moerdijk Lokaal is geen voorstander van DIFTAR (gedifferentieerde tarieven), het is een taak van de 

gemeente en alle inwoners om de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen en Moerdijk Lokaal 

gelooft ook dat dit kan middels goede communicatie en de publieksactie 100-100-100. Alleen zo kan 

de hoeveelheid restafval omlaag en worden mensen zich bewust van hoe ze afval beter moeten 

scheiden.  

Moerdijk Lokaal is ook van mening dat met de afvalpas elke container (binnen de eigen kern) voor rest 

afval geopend kan worden. De beperking van de toegang tot slechts 2 containers in de buurt moet er 

wat ons betreft vanaf. 
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Straatbeeld 
Onkruidbestrijding werkt nog steeds onvoldoende, en dat vinden wij nog zachtjes uitgedrukt. Onkruid 

veroorzaakt gevaarlijke situaties op kruisingen doordat onkruid extreem hoog staat. Ook staat het de 

toegankelijkheid in de weg voor ouderen mensen en mindervaliden. Bovenal is het gewoon geen 

gezicht. Tijd voor actie. Als ondanks de intensievere bestrijding in het aankomende jaar de resultaten 

nog steeds tot overmatig onkruid tussen straat- en stoeptegels leidt, moeten aanvullende 

maatregelen genomen worden. Onkruid bestrijden is onkruid beheersen. 

Verpaupering doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid. Binnen het huidige 

beleid kan ertegen opgetreden worden maar wordt dit vaak niet gedaan. Moerdijk Lokaal wil dat de 

gemeente strenger en actiever gaat handhaven op verpaupering. 

Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid realiseren we binnen de gemeente door openbare gelegenheden onder de loep te 

nemen. Zijn de openbare gelegenheden ook toegankelijk voor mensen met een lichamelijke 

beperking, zoals mindervaliden of blinden en slechtzienden? Toegankelijkheid beperkt zich niet alleen 

tot gebouwen, want wandelroutes, trottoirs en fietspaden zijn voor de toegankelijkheid net zo 

belangrijk. Daarnaast willen we toegankelijkheid ook onder de aandacht van de ondernemers 

brengen, zodat de gemeente Moerdijk binnen aanzienlijke tijd toegankelijk wordt voor een grotere 

groep mensen. Dankzij verbetering van toegankelijkheid kunnen meer mensen blijven deelnemen aan 

de maatschappij. Een organisatie als MEE kan hierbij actief meedenken. 

Dierenwelzijn 
Dierenwelzijnsbeleid raakt vele gemeentelijke beleidsterreinen, waarbij diverse andere wetten en 

algemene maatregelen van bestuur (AmvB) ook een rol kunnen spelen. De gemeente Moerdijk draagt 

een zorgplicht voor alle dieren binnen de gemeentegrenzen, zodra blijkt dat er niet meer voor hen 

wordt gezorgd. Bovendien hebben we een wettelijke opvangplicht voor huisdieren, die zwervend 

worden aangetroffen (Burgerlijk Wetboek), voor dieren bij huisontruimingen (Algemene Wet 

Bestuursrecht) en voor zieke of gewonde in het wild levende dieren. De uitvoering van het 

dierenwelzijnsbeleid is grotendeels in handen van het rijk en de provincie (natuurbeheer) of 

organisaties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en omgevingsdiensten 

(veestallen). Daarop heeft de gemeente vaak maar beperkte invloed.  
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Zorg & ondersteuning 

Algemeen 
Elk mens heeft recht op goede kwalitatieve zorg, het is een mensenrecht. Zorg is voor Moerdijk Lokaal 

geen bijzaak maar hoofdzaak. De gemeente moet helpen zorgverleners en instellingen te laten 

focussen op het verlenen van zorg. Het sturen op geld in de gemeentelijke zorg moet stoppen; er moet 

gestuurd worden op de zorgvraag die wordt geformuleerd door arts en patiënt. In Moerdijk hebben 

we gelukkig veel vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor onze inwoners. We kunnen niet 

zonder hen maar het blijft in eerste instantie een taak van de overheid.  

Zorgaanbieders moeten (een beetje) winst maken, want deze winst hebben zij nodig om te kunnen 

investeren. Zodat op die manier kwalitatieve technologische innovaties in de zorg kunnen worden 

ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de zorg. Winst maken mag echter nooit het 

hoofddoel zijn. 

WMO 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de 

samenleving, jong en oud. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De WMO 

zorgt er ook voor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die hij/zij daarbij nodig heeft. Moerdijk 

lokaal is van mening dat aan het minimabeleid moet worden toegevoegd dat inwoners met een laag 

inkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bij minimabeleid wordt er gekeken of het inkomen 

lager is dan grens die de gemeente heeft vastgesteld. Als het inkomen lager is dan hoeft u geen eigen 

bijdrage te betalen.  

De gemeente Moerdijk bestaat uit een groot aantal kernen met elk een eigen manier van sociale 

betrokkenheid. Vanuit de diverse kernen wordt op allerlei plaatsen ondersteuning geboden aan onze 

bewoners d.m.v. o.a. “het huis van de wijk”, burgerinitiatiefprojecten, vrijwilligersorganisaties etc. Er 

liggen kansen in vernieuwende oplossingen voor toekomstbestendige zorg die aansluiten bij de 

behoefte in de kleine kern. De gemeente blijft samen met de inwoners en participanten optrekken om 

te bezien welke voorzieningen en faciliteiten er beschikbaar zijn of moeten komen. De gemeente 

Moerdijk moet openstaan voor nieuwe ideeën met betrekking tot welzijn en zorg en de relatie tussen 

vrijwilligerswerk en professionele ondersteuning.  

De behoefte aan ondersteuning bij welzijn en zorg zal de komende jaren nog sterker stijgen doordat 

de vergrijzing snel toeneemt. Om de actieve deelname en betrokkenheid van kwetsbare burgers te 

bevorderen pleit Moerdijk Lokaal voor een mobiele unit waar inwoners terecht kunnen met vragen. 

Deze mobiele unit zal de kernen op vaste tijden bezoeken. Op die manier kan er, naar ons idee, extra 

aandacht en ondersteuning worden gegeven om een sociaal isolement te voorkomen.  

De keukentafelgesprekken zijn een positieve ontwikkeling. Het is echter van groot belang dat de 

vrager als volwaardig gesprekspartner de kans krijgt te participeren. De gemeente moet er 

nauwlettend op toezien dat niemand tussen wal en schip valt en dat zorgmijders in beeld komen. Er 

zal een steeds groter beroep worden gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers, waarbij hun grenzen 

van zelfredzaamheid bewaakt moeten worden. Passende ondersteuning van professionals blijft hierbij 

noodzakelijk. 
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Persoons Gebonden Budget 
Het Persoons Gebonden Budget (PGB) is voor velen een onmisbaar instrument om zo onafhankelijk 

mogelijk en op eigen wijze te leven. Je rollen in het leven te vervullen, je talenten te ontwikkelen. 

Gewoon te leven zoals ieder ander. Helaas wordt het budgethouders niet altijd gemakkelijk gemaakt 

en is het steeds moeilijker om eigen regie te voeren. Ook staat het vertrouwen soms onder druk. 

Echter; vertrouwen is de rode draad en bovendien ook nodig om samen vooruitgang te boeken. We 

moeten terug naar de menselijke maat. Om vertrouwen te laten ontstaan is het nodig om eerlijk te 

durven kijken naar eventuele knelpunten, daarover in gesprek gaan met elkaar om oplossingen te 

vinden.  

Ouderen 
Moerdijk Lokaal gelooft in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelt. Een 

samenleving waarin iedereen meedoet, ook als je ouder wordt. Wij willen een samenleving waarin 

ouderen zoveel en zo lang mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd worden om wie ze zijn, goede 

zorg en liefdevolle aandacht krijgen en een plek hebben die zij met recht hun thuis kunnen noemen. 

Dat is de samenleving die ons voor ogen staat. Bij Moerdijk Lokaal staat niemand aan de zijlijn van 

zijn/haar eigen leven. 

Op verschillende punten moet er echt nog een tandje bij. Bijvoorbeeld om eenzaamheid bij ouderen 

te voorkomen of om te zorgen dat ouderen overal in Moerdijk terecht kunnen met hun levensvragen. 

We moeten inzien dat senioren veerkrachtig zijn en een schat aan ervaring hebben, en dat zij een 

belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving, bijvoorbeeld door het verlenen van mantelzorg en 

vrijwilligerswerk.  

Enkele speerpunten: 

1. Zorg moet passend en op maat zijn, anders mag het geen zorg heten. 

2. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig. 

3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag. 

4. Maak Moerdijk dementievriendelijk. 

5. Aanpak tegen eenzaamheid.  

Jeugd 
Ieder kind in elke woonkern in de gemeente Moerdijk heeft het recht om veilig, gezond en kansrijk op 

te groeien. Daar werken professionals, zorgaanbieders én de gemeente hard aan, samen met de 

kinderen zelf en hun ouders. Helaas is dat niet altijd even makkelijk. Forse financiële tekorten, 

wachtlijsten voor specialistische zorg (en de coronacrisis), waardoor meer jongeren in een kwetsbare 

positie terecht zijn gekomen. Kansenongelijkheid, armoede, woningnood en klimaat zijn allemaal 

onderwerpen die grote gevolgen hebben voor het leven en de toekomst van de jongeren. Het is 

belangrijk dat er binnen de gemeente een vanzelfsprekende brede blik bestaat op jeugdbeleid, in 

samenhang met het beleid voor kinderopvang, onderwijs, arbeidstoeleiding en gezinsondersteuning. 

Wat is er beter dan samen het jeugdbeleid vorm te geven en te regisseren? Er moet zicht zijn op de 

vragen en problemen waar kinderen, jongeren en gezinnen in de diverse kernen en wijken binnen de 

gemeente Moerdijk tegenaan lopen. De gemeente Moerdijk en de zorgaanbieders moeten samen 

sturen op de effectiviteit van de geboden hulp door regelmatig antwoord te geven op de vraag: ‘Doen 

we de goede dingen en doen we die dingen goed?’ Ze moeten blijvend in gesprek gaan over de 

uitkomsten van de hulp en daar waar nodig een verbetercyclus in gang zetten. Door de inzet van 

effectieve preventie kunnen we als gemeente bovendien beginnende problematiek in goede banen 

leiden en voorkomen dat problemen terugkomen. Als er wat speelt in de gemeente Moerdijk; Laat 

het vooral de kinderen zijn! 
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Mindervaliden 
Iedereen in de gemeente Moerdijk moet de kans hebben zijn of haar leven te leiden zoals hij of zij dat 

wil. Oók als je een beperking hebt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan moet dat kunnen. Het 

bieden van mogelijkheden voor mensen met een beperking is niet vrijblijvend, dat is onze plicht. Dit 

is dan ook vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Wij vinden 

dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie, keuzevrijheid, autonomie en vooral ook uitgaan van 

vertrouwen centraal moeten staan. Ons programma vraagt ook breed aandacht voor toegankelijkheid, 

wat een zeer belangrijk begrip is voor deze doelgroep. 

Mantelzorg 
In de gemeente Moerdijk wonen veel mantelzorgers. Dat zijn mensen die hun zorgtaken combineren 

met een baan, school of studie maar ook ouders van kinderen die veel zorg nodig hebben of 

mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid. Veel mantelzorgers 

redden zich prima. Maar er is ook een groep die ondersteuning nodig heeft. Mantelzorgers die het 

zwaar hebben en die jarenlang intensief voor iemand zorgen, zonder veel tijd voor zichzelf over te 

houden.   

Mantelzorgers moeten daarom de weg naar ondersteuning goed weten te vinden. Daar ligt een taak 

voor de gemeente. Het begint met het beter in beeld brengen van de mantelzorgers. Vervolgens moet 

het aanbod van mantelzorgondersteuning aansluiten op de lokale behoefte. Daarom moeten we 

duidelijker zijn in de communicatie naar mantelzorgers wat ze aan hulp en ondersteuning kunnen 

verwachten. Dit draagt bij aan een duurzame en gezonde zorgsituatie. Ook moet er meer aandacht 

zijn voor de jonge mantelzorger.  

Respijtzorg  

Door de zwaarte van de zorg en soms de lange duur waarin deze wordt verricht staat de mantelzorger 

onder psychische en fysieke druk. Respijtzorg is in dit verband een goede vorm van ondersteuning en 

een manier om de mantelzorger te ontlasten. Respijtzorg is onder de mantelzorgers binnen de 

gemeente Moerdijk nog steeds niet iets wat als vanzelfsprekend wordt gezien, laat staan dat iemand 

er een beroep op doet.  Respijtzorg wordt verleend door personen die, meestal vrijwillig en eventueel 

beroepsmatig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De optie Respijtzorg moet volgens Moerdijk 

Lokaal goed in het gemeentelijk beleid geregeld zijn.   

Huishoudelijke ondersteuning 
Met de nieuwe aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning per 2022, streeft de gemeente 

Moerdijk ernaar om, als daaraan behoefte bestaat, andere -mogelijk meer flexibele vormen- van 

huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers onder te brengen in de nieuwe contracten, omdat 

de dienstencheques verdwijnen. Dat is een mooie vorm van maatwerk voor iets dat verdwijnt. Echter, 

niet iedereen die huishoudelijke ondersteuning nodig heeft, heeft ook per definitie een mantelzorger. 

Een gesprek over huishoudelijke hulp moet dan altijd mogelijk zijn. Om hulp vragen is voor velen al 

een grote stap. Maatwerk leveren is voor Moerdijk Lokaal hierin leidend. Samen kijken naar de 

mogelijkheden.  
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Schuldhulpverlening 
Rekeningen stapelen zich op en schuldeisers hijgen in je nek. Welke keuzes maak je dan en wat doet 

het met je als er een deurwaarder op de stoep staat? Financiële problemen hebben een grote impact. 

Zowel op het leven van de betrokkene, als op de maatschappij. Daarom is het zaak schulden zo vroeg 

mogelijk op te sporen en te verhelpen. Slechts een klein deel van de huishoudens met 

betalingsproblemen weet de weg naar hulpverlening te vinden. Of durft die stap te zetten. Hier wil 

Moerdijk Lokaal verandering in brengen.  Door de coronacrisis zijn ook in Moerdijk mensen hun 

inkomen -of een deel daarvan- kwijt. Het onderwerp is daarmee actueler dan ooit. 

Schuldhulpverlening in Moerdijk is naar ons idee, mede door Vroeg signalering, goed geregeld. Het is 

en blijft belangrijk om in gesprek te blijven met inwoners en het onderwerp niet uit de weg te gaan, 

om hen vervolgens warm over te dragen aan de juiste hulpverleners.  
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Welzijn 

Welzijn is een veelomvattend begrip en betreft veel onderwerpen. Het gaat daarbij om zorg, 

onderwijs, scholen, bibliotheken, dorpsgebouwen, winkels, sociale zaken, volksgezondheid, 

verenigingsleven en nog allerlei andere voorzieningen. Het betreft alle inwoners, van jong tot oud. 

Moerdijk Lokaal zet zich op al deze terreinen in, waarbij onze aandacht uiteraard uitgaat naar alle 

groepen inwoners: vrijwilligers, mantelzorgers, het verenigingsleven en inwoners aangewezen op 

allerlei voorzieningen voor het sociale leven in de kernen. Maar de demografische, economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun gevolgen. Zo neemt het aantal vrijwilligers en 

mantelzorgers af. Ook wordt het draagvlak voor het verenigingsleven en het voorzieningenniveau in 

de kleinere kernen minder. Moerdijk Lokaal wil via burgerparticipatie de maatschappelijke 

bewustwording van burgers, de zelfredzaamheid en de sociale samenhang op kernniveau vergroten. 

Welzijn op recept 
Moerdijk Lokaal is voorstander van het initiatief Welzijn op Recept; Soms ligt de oorzaak van 

problemen waar mensen mee bij de huisarts komen bij psychosociale problemen zoals eenzaamheid, 

een ongezonde leefstijl of ‘weinig om handen hebben’. Een groot deel van deze mensen heeft hiervoor 

geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg nodig. Om mensen te motiveren om hier 

iets aan te doen, is Welzijn op Recept een goed alternatief. Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen 

en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners, fysio- en ergotherapeuten) inwoners 

van de gemeente Moerdijk met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Door 

deelname aan activiteiten wordt de aandacht verlegd van de klachten of beperkingen naar wat met 

nog wel kan en waar men plezier in heeft. Hierdoor gaan mensen zich beter voelen. Welzijn op Recept 

vormt de eerste stap naar meer welzijn en welbevinden als basis voor een betere gezondheid.  Welzijn 

op Recept past bij de bewegingen van ZZ naar GG (Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag), 

persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en positieve psychologie. Als de samenwerking binnen 

Welzijn op Recept eenmaal loopt, kunnen ook andere interventies en programma’s eenvoudiger 

uitgerold worden. Welzijn op Recept kan ingezet worden zowel bij de WMO, de Jeugdwet als de 

Participatiewet. 
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Sport 
Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente Moerdijk! Sportverenigingen en hun 

vrijwilligers vervullen een cruciale rol in alle kernen van de gemeente Moerdijk. Inwoners ontmoeten 

elkaar, werken aan een gezamenlijk doel, verhogen de saamhorigheid en creëren tegelijkertijd een 

aantrekkelijk sport- en beweegaanbod.  

Toch ervaren veel sportverenigingen dat het lastig is deze cruciale rol te blijven vervullen en kan het 

gros van de verenigingen hierbij een steuntje in de rug gebruiken. Het binden van voldoende leden en 

vrijwilligers blijft een continue uitdaging, terwijl de vragen die op verenigingen afkomen steeds meer 

professionele kennis vereisen. Dit terwijl er bij veel ondernemende sportaanbieders de nodige kennis 

aanwezig is.  

Sportnetwerk 
Door het versterken van het netwerk van verenigingen, ondernemende sportaanbieders en door de 

inzet van professionals kunnen we de kracht van verenigingen en het plezier van de vrijwilligers voor 

sport en bewegen vergroten. Moerdijk Lokaal wil sportverenigingen helpen vitaler te worden. De 

kruisbestuiving tussen verenigingen en ondernemers is hierbij van groot belang. Door verenigingen 

met verschillende soorten professionele begeleiding te ondersteunen helpen we sportverenigingen 

zich te ontwikkelen.  

Kinderen & beweging 
Met sport en bewegen worden kinderen fitter, komen in aanraking met winnen en verliezen en 

ervaren het gevoel van ’ergens bij horen’. Voor de lichamelijke, geestelijk en sociale ontwikkeling van 

kinderen is sporten en bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier 

sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben. Toch blijkt dat 

het onvoldoende lukt om de jeugd in beweging te houden. Kinderen worden van jongs af aan minder 

geprikkeld om te spelen en te bewegen, motorische vaardigheden nemen af, oudere kinderen stoppen 

rond hun pubertijd bij hun sportvereniging en het sportplezier staat door andere verleidingen, of soms 

zelfs door negatieve ervaringen, onder druk. Daarnaast ontbreekt het sommige gezinnen aan de 

financiële middelen om hun kinderen te laten sporten en/of zwemlessen te volgen. Zij moeten 

gewezen worden op de mogelijkheden via het jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Sportevenementen 
Door als gemeente actief in te zetten op het faciliteren van sportevenementen wordt het organiseren 

van een evenement weer aantrekkelijk en versterken we de lokale economie. Door met organisatoren 

in gesprek te gaan over de sportevenementen in onze gemeente en mee te denken over de 

mogelijkheden van een evenement, ontstaat er een nieuwe dynamiek. We werken samen met 

organisatoren in het gehele vergunningstraject en stemmen de eisen en voorwaarden af op het soort 

evenement. Daarnaast kunnen we door een kleine financiële bijdrage vaak aantrekkelijke maar 

minder rendabele evenementen wel mogelijk maken in onze gemeente Moerdijk.  
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Onderwijs 
Scholen zijn een bindende factor in een dorpsgemeenschap. Zij vervullen een belangrijke en centrale 

rol in de leefbaarheid van onze kernen. Moerdijk Lokaal zet zich in voor behoud van het basisonderwijs 

in alle kernen van de gemeente Moerdijk zolang dat - gezien de dalende leerlingenaantallen - haalbaar 

is.  

Bereikbaarheid 

Als onderwijsstichtingen er tóch voor kiezen scholen te sluiten/fuseren, dan zal een goede 

infrastructuur de bereikbaarheid van een alternatieve schoolvoorziening rand voorwaardelijk moeten 

zijn. Goed schoolbusvervoer zal daarbij een belangrijke overweging zijn. De weg van huis naar school 

en terug moet een veilige route zijn voor de fietsende scholier. Moerdijk Lokaal is voor strenge 

handhaving van verkeersregels rondom de scholen, zodat kinderen al op jonge leeftijd veilig naar 

school kunnen fietsen en lopen. Vanzelfsprekend moeten onveilige verkeerssituaties aangepakt 

worden.  

Huisvesting 

De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor huisvesting. Deze huisvesting draagt substantieel bij 

aan de kwaliteit van onderwijs en door verandering in de samenstelling van de bevolking, zijn 

investeringen noodzakelijk. 

Passend Onderwijs 
Over de vraag hoe het toezicht op Passend Onderwijs geborgd is, heeft Moerdijk Lokaal nog altijd 

zorgen. Nog steeds keurt de slager zijn eigen vlees. Er moet een onafhankelijke toetsing komen of er 

daadwerkelijk voor ieder kind passend en op maat wordt uitgevoerd wat er in het arrangement van 

het kind beschreven is.  

Laaggeletterdheid 

Ook blijven we aandacht houden voor laaggeletterdheid. De gemeente Moerdijk telt 3700 inwoners 

tussen de 15 en 75 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. We blijven ons inspannen om deze 

groep naar een niveau te krijgen waarbij zij volwaardig in onze maatschappij kunnen meedraaien. 

Integraal Kind Centrum 
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende 

de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang 

tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. 

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij 

ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen 

soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat 

het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. 

Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt 

de basisgedachte achter de Integrale Kind Centra. In belang van het kind het welzijn en welbevinden 

is Moerdijk Lokaal voorstander van meer Integrale Kind Centra door heel de gemeente. 
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Toerisme & Recreatie 
Toerisme is een groeiende markt en er liggen veel kansen voor de gemeente Moerdijk. Maar daarbij 

komen ook bedreigingen voor de leefbaarheid. Voor Moerdijk Lokaal is de norm dat ook onze 

inwoners toegevoegde waarde moeten ondervinden van toeristische uitbreidingen of initiatieven. Dit 

staat wat Moerdijk Lokaal betreft boven het economisch belang. We wonen niét in een ansichtkaart.  

We maken gebruik ván- en werken samen met initiatieven uit de regio die ons erfgoed mede 

promoten. Zo lift Moerdijk vooral mee(en betaalt mee!!) met initiatieven als de Zuiderwaterlinie en 

Waterpoort. Maar wat is nu precies ons eigen merk? Veel Moerdijkse ondernemers in de recreatieve 

sector, of bijvoorbeeld boeren die hun echte Moerdijkse streekproducten willen lanceren, steken tijd 

en energie in Waterpoort maar er komt nog weinig van de aan hen gedane beloftes tot realisatie. Zij 

ervaren Waterpoort als een instrument voor de gemeente Moerdijk om vooral met andere gemeenten 

projecten te realiseren in plaats van dat het een netwerk voor ondernemers in de Westhoek is, waar 

het hele idee ook bedoeld is. Waterpoort moet in de eerste plaats lokale ondernemers verbinden en 

ondersteunen.  De Stellling van Willemstad maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie. Om de 

oudste en langste waterlinie van Nederland op de (inter)nationale kaart te zetten zijn vele kansen 

bekeken. Moerdijk Lokaal vindt het een gemiste kans om Fort de Hel niét actief op die kaart te zetten. 

Een heroverweging van het bestemmingsplan, in goed overleg met de omwonenden is dan ook hard 

nodig. 
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Kunst, Cultuur, Bibliotheek 
Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. Een open samenleving vereist een cultuur 

van debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en schrijvers een belangrijke rol. Op plaatsen waar 

de kunst en cultuur bloeit, willen mensen graag wonen en werken.  

Bibliotheek 

Onder het begrip cultuur dient ook aandacht te zijn voor een goed voorzieningenniveau op het gebied 

van het bibliotheekwerk. We maken ons met elkaar sterk voor de persoonlijke ontwikkeling van 

inwoners, zodat we met elkaar de open en democratische samenleving verbeteren. Dit hebben we 

bekrachtigd in het samenwerkingsconvenant tussen de Bibliotheek West-Brabant en de 8 gemeenten 

waaronder ook gemeente Moerdijk, waarbij we afspraken hebben gemaakt over een optimale 

regionale samenwerking. 

De Bibliotheek West-Brabant levert een bijdrage aan het verbeteren van de taalvaardigheid, door 

middel van taalcursussen, workshops, trainingen, de Bibliotheek op school en het reguliere 

uitleenproces. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de gemeente Moerdijk en tal van 

maatschappelijke partners. Ook zetten zij onder andere in op de kwetsbare positie van de groep laag 

digitaal vaardigen. Daarom is Moerdijk Lokaal er groot voorstander van om de bibliotheekpunten in 

de kernen te behouden en waar mogelijk de activiteiten uit te breiden.  

Kunst & cultuur 
De vele evenementen in onze kernen verdienen speciale aandacht. Investeren in cultuur vindt 

Moerdijk Lokaal belangrijk. Het aanbod moet voldoen aan de behoefte van onze inwoners. Kunst en 

cultuur in de gemeente Moerdijk moet voor iedereen toegankelijk blijven. Jonge kinderen moeten al 

op school in aanraking komen met kunst en cultuur. Initiatieven op het gebied van cultuur, die leiden 

tot het stimuleren van ontmoeting, binding en verbinding tussen bevolkingsgroepen moeten worden 

ondersteund.  

Cultureel Erfgoed moet breed toegankelijk zijn en verdient het om in stand te worden gehouden. 

Onderhoud en restauratie van monumenten vraagt aandacht. Speciale aandacht vergt de 

instandhouding van lokale historisch waardevolle gebouwen, vestingwallen en landschappen. 

Wijzigingen van welke aard ook, dienen met het nodige voorbehoud te worden beoordeeld. Ook het 

archeologische erfgoed moet zo goed mogelijk in kaart gebracht worden en dient beschermd te 

worden. Immers de vondsten in de bodem, van welk tijdperk dan ook, leren ons de geschiedenis van 

ons huidige bestaan beter te begrijpen en die in de context te plaatsen van de maatschappelijke 

ontwikkeling.  

Carnaval en de bouwclubs 
Nagenoeg alle politieke partijen in Moerdijk dragen Carnaval en de (dakloze) bouwclubs een warm 

hart toe, maar een aantal bouwclubs zit nog altijd te springen om deugdelijke huisvesting. Een aantal 

is of dreigt dakloos te worden, bijvoorbeeld omdat schuren of loodsen niet meer worden verhuurd 

aan bouwclubs. De politiek dringt nog niet heel hard aan op een oplossing.  

Carnaval is een prachtig volksfeest, de vele optochten met als klap op de vuurpijl de Lichtjesoptocht 

van ’t Zwammegat zijn van grote waarde. De bouwclubs dragen in grote mate bij aan de vreugde die 

velen aan carnaval beleven. Hoogste tijd dus hierover opnieuw in gesprek te gaan en samen met de 

bouwclubs te zoeken naar een oplossing. 


