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Ons programma

In maart 2014 wordt weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. De PvdA Moerdijk hoopt van harte dat u 
in ieder geval gaat stemmen. De PvdA Moerdijk zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
verkiezingsprogramma dat voor u ligt is daarbij onze basis en inzet.

Wij hebben de afgelopen 4 jaar op constructieve wijze oppositie gevoerd. We willen de komende periode 
graag meer invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeente Moerdijk. Wij hopen dat u en vele andere 
mensen op ons gaan stemmen, zodat we in een nieuwe coalitie mee kunnen besturen. De PvdA Moerdijk 
richt zich op een sociale, duurzame toekomst voor inwoners en bedrijven binnen onze gemeente. 

Ons programma bestaat uit 6 hoofdpunten die in onze ogen belangrijk zijn voor de inwoners van Moerdijk. 
De hoofdpunten zijn:
1. een fatsoenlijk sociaal vangnet,
2. verbinden van mensen, gemeente en bedrijven,
3. samen werken aan veiligheid,
4. vitale kernen in een aantrekkelijke leefomgeving,
5. duurzaam wonen naar vermogen,
6. integer en zichtbaar bestuur.

De titel van ons programma – verbindend vooruit – is niet voor niets gekozen. Wij willen gaan en staan 
voor een gemeente die in alle opzichten toekomstbestendig handelt. En die dat doet op een faciliterende en 
stimulerende wijze, in een snel veranderende wereld, waarin de rol van de gemeente deels verandert. In dit 
verkiezingsprogramma leest u hier meer over.

We hopen dat ons verkiezingsprogramma u inspireert om uw stem op 19 maart 2014 te geven aan de PvdA 
Moerdijk!

Verbindend vooruit!
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De PvdA uitgangspunten nader belicht: onze idealen in de praktijk

Voor de Partij van de Arbeid (PvdA) staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een 
volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor 
wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid 
elkaar de hand reiken. 
(Bron: Van Waarden, Beginselprogramma van de PvdA,
http://www.pvda.nl/data/catalog/13/4786/4/PvdA_Resolutie%20van%20Waarde.pdf)

Duurzaamheid, solidariteit en betrouwbaarheid zijn de kernbegrippen waar de PvdA Moerdijk voor staat.
Duurzaamheid in de ruime betekenis van toekomstbestendig. Wij willen geen rekeningen (financieel, maar 
ook m.b.t. ons milieu) wegleggen bij toekomstige generaties, maar nu verantwoordelijkheid nemen voor de 
toekomst. 
Solidariteit waarin de gemeenschap als geheel en de sterken daarin in het bijzonder hun verantwoordelijkheid 
nemen en dragen. Solidariteit tussen bevolkingsgroepen. Solidariteit tussen generaties. Solidariteit tussen 
gezond en ziek. Samen sterk!
Betrouwbaarheid als een overheid die niet overal verantwoordelijk voor is en kan zijn, maar die wel bereikbaar 
en aanspreekbaar is voor de inwoners. Maar zeker ook betrouwbaarheid van bestuur en bestuurders: doen 
wat je zegt, zeggen en transparant maken wat je doet. 

In de afgelopen jaren is in Nederland sprake van toenemende decentralisatie van taken van de rijksoverheid, 
dit in combinatie met bezuinigingen. De economische toekomst is ongewis. We leven in een tijd waarin de 
verzorgingsstaat onder druk staat. De mede door de PvdA vormgegeven verzorgingsstaat moet aangepast 
worden aan de ideeën en (economische) omstandigheden van nu. Het gaat om het betrekken van mensen bij 
hun omgeving en daardoor een “andere lokale overheid.” 
Er komen vanaf 2015 diverse nieuwe taken op de gemeente af. Wet- en regelgeving veranderen, waardoor 
de gemeente andere rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. Bezuinigingen lijken door deze 
ontwikkelingen onontkoombaar. In ieder geval zal de gemeente keuzes moeten maken en prioriteiten moeten 
stellen in waar de financiële middelen aan worden besteed. Het draait om keuzes maken in taakuitoefening 
(wat) én de wijze waarop (hoe) die taken worden ingevuld. Ons credo blijft daarbij: ‘eerst de mensen, dan de 
stenen’. Dat betekent dat wij, wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, sociale voorzieningen voor hen die 
dat nodig hebben belangrijker vinden, dan investeringen in andere zaken. 

‘De PvdA Moerdijk kiest: eerst de mensen, dan de stenen’

De toekomst: verbindend vooruit!
Kernvraag hierbij is naar ons idee: hoe verbinden we de oplossingen voor bestaande uitdagingen aan een 
langetermijnstrategie voor de gemeente, rekening houdend met op de gemeente af komende taken? Wij, de 
PvdA Moerdijk, richten ons daarom op het koppelen van de korte aan de lange termijn, vanuit sociaal en 
democratisch oogpunt.

Moerdijk krijgt door meer taken en verantwoordelijkheden naar ons idee meer kansen om vorm te geven 
aan onze lokale samenleving. Er zal immers minder in Den Haag worden vastgelegd. Dat vorm geven zal 
ook steeds meer moeten gebeuren door onze inwoners, verenigingen en organisaties zelf. De overheid of 
“de gemeente” zal er juist moeten zijn om mensen en groepen te stimuleren en te ondersteunen in het meer 
dan voorheen zelf vorm geven van hun leven. Wij willen dat de gemeente daarbij zichtbaar en verbindend 
aanwezig is. Verbindend in de zin dat de gemeente niet alles (alleen) kan organiseren, maar juist een meer 
faciliterende en stimulerende rol kan vervullen. Dat geldt voor alle aandachtsvelden van de gemeente 
Moerdijk. Zichtbaar betekent voor ons: duidelijke communicatie, proactief en initiërend. 
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We realiseren ons dat de bevolkingssamenstelling in 2030 anders zal zijn dan nu. Kleiner, grijzer en minder 
jongeren. De PvdA Moerdijk wil de krimp van de bevolkingsomvang in de gemeente beperken door van 
Moerdijk een gemeente te maken waar het prettig, rustig en veilig wonen is en waar werk is. Wij hechten aan 
de uitgangspunten zoals ze zijn opgenomen in de strategische visie voor de gemeente Moerdijk. 

Dat wil zeggen een gemeente:
•	 met rust, ruimte, recreatie en toeristische mogelijkheden in het westelijk deel. 
•	 met dynamiek, bedrijvigheid en bovenlokale voorzieningen in het oostelijk deel. 
•	 waarin de kernen hun eigenheid bewaard hebben, maar ook samen duidelijk één gemeente vormen.
•	 met een sociaal gezicht, waar zorg en basisvoorzieningen dichtbij zijn en waar de menselijke maat geldt.

Moerdijk biedt voor alle inwoners een leefbare, groene omgeving, met werkgelegenheid in de nabijheid. Wij 
willen dat de gemeente dit op actieve wijze promoot, om zo mensen naar onze gemeente te trekken en te 
binden. Het is belangrijk om voorzieningen in de kernen op niveau te kunnen houden en ondernemers en 
verenigingen in onze gemeente goede toekomst te bieden.

Hierna werken we bovenstaande hoofdlijnen verder uit in de zes eerder benoemde hoofdpunten.

1. Een fatsoenlijk vangnet

Vanaf 2015 is sprake van drie grote transities (veranderingen) waarbij rijkstaken tot gemeentelijke taken en 
verantwoordelijkheden worden omgebouwd:
•	 De participatiewet, die regelt dat de gemeente beleid moet ontwikkelen voor mensen die bijvoorbeeld 

door een beperking niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt 
•	 De jeugdzorg wordt een zaak van de gemeente
•	 AWBZ-taken (Wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden onderdeel van een nieuwe WMO 

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

In 2014 zal de gemeente verdere voorbereidingen moeten treffen om deze nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden goed in te kunnen vullen. Naast financiële aspecten, is de manier waarop de nieuwe 
taken en verantwoordelijkheden georganiseerd gaan worden van groot belang. Zeker voor die mensen die 
gebruik willen of moeten maken van deze zorg. De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor het bieden van hulp 
aan hen die dat nodig hebben. Wij staan voor een gemeente die de nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
met zorgvuldigheid invult, gericht op een fatsoenlijk vangnet voor hen die dat nodig hebben.

In Moerdijk zijn meer mensen dan in het verleden aangewezen op de lokale overheid. Het aantal mensen 
zonder werk is de afgelopen tijd gestegen. Het aantal mensen met een bijstanduitkering is ook gegroeid. 
De PvdA Moerdijk wil zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en (weer) helpen. Wanneer mensen 
tóch hun baan kwijt raken, vindt de PvdA Moerdijk het van groot belang dat zij zo snel mogelijk aan een 
andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk 
te gaan. In de tussentijd moeten tijdelijk werklozen kunnen rekenen op een fatsoenlijke uitkering en op een 
gemeente die faciliterend en stimulerend tewerk gaat om te denken in kansen in plaats van in beperkingen.

De PvdA Moerdijk staat voor:
•	 handhaven van de eis in het inkoopbeleid van de gemeente Moerdijk tot het in dienst nemen van 

werkzoekenden uit onze gemeente; 
•	 in het gemeentelijk inkoopbeleid de koppeling leggen met de lokale economie;
•	 handhaven van het startersloket voor het verstrekken van microkrediet en coaching aan startende 

ondernemers; 
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•	 uitbreiden van het reguliere overleg tussen de gemeente en ondernemers of hun vertegenwoordigers en de 
onderwijsinstellingen over o.a. werkgelegenheid, begeleiden en trainen van langdurig werklozen;

•	 zoveel mogelijk stages en banen voor jongeren realiseren met daarbij een voorbeeldrol voor de gemeente 
Moerdijk;

•	 actieve inzet van de gemeente op het aan het werk krijgen of het scholen van jongeren.

De PvdA Moerdijk wil dat werklozen meteen geholpen worden met het vinden van een andere baan en niet 
pas na afloop van een werkloosheidsuitkering. De goede samenwerking in het regionale mobiliteitscentrum 
wordt voortgezet. Zelfstandigen met een laag inkomen krijgen kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. 
De PvdA Moerdijk wil dat de specifieke deskundigheid die nu bij de WVS groep aanwezig is, behouden blijft 
en wordt ingezet voor mensen die dat nodig hebben.
Bij het in dienst nemen van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt zoals mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking, nieuwe Nederlanders, vrouwen en ouderen, heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. 

Wie kan werken, moet werken. Tegenover rechten staan ook plichten. Wie een uitkering ontvangt, maar wel 
kan werken, dient beschikbaar te zijn om mee te werken aan scholing – zoals het leren van de Nederlandse 
taal, regulier onderwijs en vakscholing – of re-integratie. Alleen langs deze weg kunnen mensen hun toekomst 
in eigen hand nemen en deel uitmaken van onze samenleving. Misbruik ondergraaft solidariteit en wordt 
bestraft. 

De PvdA Moerdijk wil dat mensen die in de schulden raken, vanuit het meldpunt schuldhulpverlening 
voortvarend worden geholpen. Er wordt gezocht naar oorzaak van de schulden en die wordt op een fatsoenlijke 
manier aangepakt. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten; binnen twee weken wordt een 
traject gestart. 
Huisuitzettingen ten gevolge van huurschuld worden zoveel mogelijk voorkomen. Goede afstemming en 
samenwerking tussen de verhuurders, gemeente en andere organisaties die mensen ondersteunen om hun 
leven op de rit te houden is belangrijk. .
De PvdA Moerdijk ondersteunt de voedselbank en soortgelijke lokale initiatieven om mensen met 
beperkte financiële middelen te helpen. Voorwaarde is wel dat deze organisaties nauw samenwerken met de 
gemeentelijke sociale dienst.

Voor PvdA Moerdijk betekent dit dat ingezet wordt op:
•	 Toeleiding naar zorg moet zorgvuldig gebeuren door mensen die daar goed voor opgeleid zijn, zodat er 

geen mensen tussen de wal en het schip vallen.
•	 Als een gesprek over zorg (‘keukentafelgesprek’) niet onmiddellijk leidt tot een hulpaanbod, mogen de 

aanvragers niet uit het oog verloren worden. Een half jaar na het gesprek vindt een nieuw gesprek plaats 
om te onderzoeken of de omstandigheden inmiddels gewijzigd zijn en hoe mensen het eventueel zelf voor 
elkaar hebben gekregen.

•	 Zorgpersoneel speelt een cruciale rol in het goed invulling geven aan bestaande en nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de contracten door de 
zorgaanbieders en bewaakt de klantgerichtheid en doelmatigheid. Belangrijk werk verdient een eerlijke 
beloning.

•	 Mantelzorgers worden zo goed mogelijk ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente en/of de 
zorgaanbieders. Ondersteuning gebeurt o.a. door te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, 
bijeenkomsten te organiseren waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten (denk aan een Alzheimer-
café). De PvdA Moerdijk wil de ondersteuning aan mantelzorg verbeteren, omdat mantelzorg in de 
toekomst belangrijker wordt. 

•	 De gemeente zorgt voor kleinschalig vervoer (deeltaxi), zodat ouderen en gehandicapten mobiel blijven. 
Alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen en gehandicapten. Bij de inrichting 
van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met gehandicapten en ouderen, die gebruik maken van 
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rolstoelen, rollators of scootmobielen of die gewoon slecht ter been zijn. 
•	 Armoedebeleid gericht op terugdringen van armoede, met name voor gezinnen met kinderen, en 

maatregelen die ertoe bijdragen dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen blijven doen aan sport en 
culturele activiteiten.

2. Verbinden van mensen, gemeente en bedrijven 

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving. Werk verschaft niet alleen 
inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Om mensen 
aan het werk te houden en te krijgen zijn banen nodig. De gemeente kan die niet of maar heel beperkt creëren, 
maar de gemeente Moerdijk kan wel de verbindende schakel zijn en een actieve rol vervullen. 
De PvdA Moerdijk maakt zich sterk om de samenwerking tussen overheid-onderwijs-ondernemers te 
versterken en te richten op stageplekken voor scholieren en voor arbeidsplaatsen voor werkzoekenden. 
De PvdA Moerdijk wil dat de inspanningen, die op dit gebied tot nu zijn gedaan, worden omgezet in actie en 
projecten die tot concrete resultaten leiden.

De PvdA Moerdijk onderschrijft de Havenvisie 2030. In de Havenvisie wordt duidelijk verwoord hoe 
’people’, ‘planet’ en ‘profit’ in een goed evenwicht kunnen ontwikkelen op en rondom het industriegebied. 
De mensen zijn voor de PvdA Moerdijk het vertrekpunt. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is daar 
voor nodig. Dat kan echter niet zonder dat er werk is voor mensen en er geld wordt verdiend door bedrijven. 

In de havenvisie wordt naar het oordeel van de PvdA Moerdijk een goed evenwicht gevonden tussen de 
“P’s”. Het gaat om het hebben en houden van banen. Die zijn nodig voor een goede economische basis. Maar 
in de visie is ook aandacht en geld voor duurzame ontwikkelingen. De visie is geschreven vanuit het zoeken 
naar een goed evenwicht tussen het haven bedrijf en de omgeving. Vitaliteit en leefbaarheid van het gebied 
gaan hand in hand met het werken naar een sterke lokale en regionale economie.

•	 De PvdA Moerdijk pleit voor zorgvuldigheid in de afwegingen rondom de kern Moerdijk. 
•	 Moerdijk moet een aantrekkelijke vestigingsgemeente zijn en blijven voor bedrijven én burgers
•	 De PvdA Moerdijk wil de lokale economie zo veel mogelijk blijven versterken, waarbij synergie met 

werken aan een duurzame, groene, prettige leefomgeving het uitgangspunt is.

De beslissing over Logistiek Park Moerdijk is enige jaren geleden genomen. De economische situatie is 
sindsdien echter behoorlijk veranderd. De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor een zorgvuldige afweging 
bij ontwikkeling en wil een gefaseerde aanleg. Het vernieuwende, duurzame karakter van het te ontwikkelen 
gebied lag aan de basis van onze meningsvorming over het Logistiek Park en blijft voor de PvdA Moerdijk het 
uitgangspunt, dat niet ondergesneeuwd mag raken nu het economisch wat minder gaat Er wordt pas gestart 
met de aanleg als er voldoende zekerheid is dat logistieke bedrijven zich gaan vestigen en er aantoonbaar op 
duurzame wijze ontwikkeld gaat worden. 

Duurzaamheid van onze bedrijventerreinen, met daarbij aandacht voor natuur en biodiversiteit, staat 
voorop. Daar waar de Moerdijkse kernen en de natuur elkaar raken is het mogelijk om de natuur op een 
weloverwogen en verantwoorde manier de ruimte te geven. Samen met het openbaar en particulier groen 
draagt groen op (duurzame) bedrijventerreinen bij aan de landelijke uitstraling waar Moerdijk om bekend 
staat. Ook bieden deze groenstroken kansen voor recreatie. De PvdA Moerdijk wil dat de gemeente Moerdijk 
zich actief inzet om natuur en recreatiemogelijkheden langs de groene randen van het industriegebied en het 
toekomstige Logistiek Park te versterken. Dit draagt bij aan een mooie en toegankelijke leefomgeving, aan de 
leefbaarheid, waarmee dit tevens kansen biedt voor winkeliers en ondernemers. 
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In Moerdijk hebben we veel landbouw. De komende periode wordt een nieuw bestemmingsplan buitengebied 
vastgesteld. De PvdA Moerdijk hanteert hiervoor de volgende uitgangspunten:
•	 Het open polderlandschap behouden. Kiezen voor ondersteuning van die activiteiten die logisch 

voorvloeien uit de landbouw en die passen in de polder en het polderlandschap. Voorbeelden daarvan zijn 
het mogelijk maken van detailhandel bij de boer, kleinschalig kamperen of activiteiten zoals zorgboerderij 
en kinderopvang.

•	 In het bestemmingsplan buitengebied ruimte bieden aan nieuwe vormen van ondernemen op het gebied 
van water- en gebiedsgebonden recreatie.

3. Samen werken aan veiligheid

Iedere Moerdijker heeft recht op een veilige buurt. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen en niemand 
hoeft ’s avonds binnen te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. De PvdA Moerdijk zet zich in om 
met de politie af te spreken dat ze gaan surveilleren op die plekken waar burgers overlast ervaren. 
De PvdA Moerdijk vraagt ook aan burgers om zelf alert te zijn. Initiatieven van buurtpreventie kunnen op 
steun van de PvdA Moerdijk rekenen. Wij willen dat de gemeente hierbij een (pro)actieve, stimulerende en 
faciliterende rol speelt. 

De nationale politie wordt gerealiseerd. De politiecapaciteit moet zo groot zijn dat voldoende aandacht kan 
worden geschonken aan de prioriteiten van alle kernen in Moerdijk.
 
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun veiligheidszorg. Het toezicht erop en handhaving daarvan heeft 
de gemeente ondergebracht bij de Omgevingsdienst. De PvdA Moerdijk zal de taakuitvoering van deze 
Omgevingsdienst nauwgezet volgen en als dat nodig is vragen om bijsturing. 

Veiligheid en de spoorlijn door de gemeente – in het bijzonder de kernen Zevenbergen en Zevenbergschen 
Hoek – is een dominant onderwerp. Het Rijk heeft de keuze gemaakt dat de spoorlijn Dordrecht – 
Roosendaal de verbinding wordt voor het goederenvervoer. Het aantal goederentreinen, ook die met giftige 
en gevaarlijke stoffen, zal sterk toenemen. Het veiligheidssysteem staat toe dat er iedere 6 minuten een trein 
passeert. Het gaat om wellicht 50.000 wagons per jaar. Dit heeft een enorme impact op de leefbaarheid, 
veiligheid en toegankelijkheid van Zevenbergen. De PvdA Moerdijk wil actief inzetten op het omleiden van 
het basisnet spoor om Zevenbergen om deze negatieve effecten voor inwoners en bedrijven in met name de 
kern Zevenbergen te voorkomen of beperken. De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor een afzonderlijke 
goederenspoorlijn. Dit in relatie tot en in samenhang met de gewenste ontsluiting per spoor van het 
industriegebied zoals beschreven in de Havenvisie Moerdijk 2030.

Daarnaast geldt: 
•	 De hulpdiensten, brandweer en ambulance, moeten binnen de wettelijke aanrijtijden beschikbaar zijn. 

Als PvdA Moerdijk blijven we scherp letten op de aanrijtijden van hulpdiensten bij 112 meldingen en op 
voldoende menskracht van politie en brandweer voor onze gemeente.

•	 Wij ondersteunen projecten van inwoners op het terrein van buurtpreventie
•	 De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor stevig toezicht op de bedrijven, met een hoge prioriteit voor de 

bedrijven met groter risico [BRZO]. Het functioneren van de Omgevingsdienst hierin wordt nauwgezet 
gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

•	 In onze uitgestrekte gemeente met veel polderwegen krijgt verkeersveiligheid van de PvdA Moerdijk een 
hoge prioriteit. Overleg met betrokken bewoners speelt daarbij een essentiële rol. 
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4. Vitale kernen in een aantrekkelijke leefomgeving

De PvdA Moerdijk maakt zich sterk dat de gebiedsplannen, die nu worden of zijn gemaakt met mensen uit 
de kernen en met verschillende partijen, tot uitvoering komen. Helderheid over de financiële mogelijkheden 
van de verschillende partners is daarbij belangrijk. De plannen moeten niet alleen gaan over gebouwen en 
infrastructuur, maar juist ook over de menselijke kant. Leefbaarheid is niet van steen, maar wordt gemaakt 
door mensen. De gebiedsplannen verstevigen de onderlinge contacten in kernen, waardoor ook eenzaamheid 
wordt voorkomen.

Het plaatselijke verenigingsleven vinden wij belangrijk. Ook cultuur, cultuurbeleving en culturele activiteiten 
zijn essentieel voor een vitale samenleving. Een levendige kern met een actief verenigingsleven bindt mensen 
en draagt bij aan sociale samenhang en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en ontspanning. Wij willen 
het belang van verenigingen en culturele organisaties benadrukken en willen dat de gemeente dit in woord en 
daad uitdraagt. De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor behoud van verenigingsvoorzieningen per kern en 
vindt dat subsidies gericht moeten zijn op het versterken en stimuleren van die de sociale samenhang in alle 
kernen. 

De PvdA Moerdijk wil duurzaam investeren in de kernen. We moeten rekening houden met bevolkingsafname, 
met vergrijzing en ontgroening. Dit vraagt om vooruit denken. In de nieuwe raadsperiode wordt een 
langetermijn spreidingsplan voor basisscholen gemaakt met o.a. als doel het behoud van kleine scholen zo 
lang mogelijk veilig te stellen. De drie schoolbesturen leveren daarvoor een eerste opzet. 
Hiernaast geldt voor ons:
•	 De PvdA Moerdijk wil de bestaande voorzieningen in de kernen behouden, als ze een bijdrage leveren 

aan de sociale samenhang. Door het combineren van het gebruik van bestaande gebouwen of van een 
nieuw gebouw gaat de voorziening niet verloren. 

•	 Naast aanwezigheid van voorzieningen in kernen is de bereikbaarheid van kernen erg belangrijk. 
•	 Wij zijn voorstander van brede scholen, waarin ook verschillende wijkvoorzieningen onder één dak zijn 

gehuisvest.
•	 Wij zijn voorstander van “sportplaatsen”. Binnen- of buitensportaccommodaties, waarvan gedurende 

een groot deel van de dag door clustering van activiteiten gebruik wordt gemaakt. De sportparken 
kunnen een dag-in-dag-uit bruisend activiteitencentrum worden waar buurtbewoners, verenigingen en 
wijkorganisaties terecht kunnen. Waar nodig wordt er geïnvesteerd in deze sportparken, in samenwerking 
met woningbouwcorporaties en sportverenigingen. 

•	 Private initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen worden aangemoedigd. Leegstaande gebouwen 
bieden huisvesting voor deze instellingen.

Winkelleegstand is een probleem – zowel voor het voorzieningenniveau in onze kernen als voor de uitstraling 
naar toeristen en recreanten – dat we in overleg met winkeliersverenigingen en dorpsraden willen aanpakken. 
Er moet daarvoor ook een impuls worden gegeven aan de Voorstraat in Fijnaart, de revitalisering van het 
Centrum van Zevenbergen, het centrum van Klundert en de Markt van Standdaarbuiten. Bij het realiseren 
van deze plannen zijn de ideeën van de inwoners, winkeliers en organisaties als dorpsraden heel belangrijk.

Ons polderlandschap moet open blijven en niet vertroebeld raken met windmolens. De PvdA Moerdijk is 
tegen mogelijke (proeven voor) winning met schaliegas. Niet alleen omdat er negatieve effecten op bodem 
en milieu kunnen zijn, maar ook omdat wij vinden dat de (verdere) ontwikkeling naar duurzame, ‘groene’ 
energie door schaliegaswinning wordt belemmerd.
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Verder geldt voor ons:
•	 Aan boeren en andere grondeigenaren vragen we het landschap mooi te maken of te houden en open te 

stellen voor voetgangers en fietsers. 
•	 Recreatiemogelijkheden, vooral op en aan het water, worden verder ontwikkeld. 
•	 Fort de Hel en Fort Sabina zullen op een zowel financieel, milieutechnisch als voor de leefbaarheid van de 

omgeving op verantwoorde wijze worden ontwikkeld. 
•	 Ecologische verbindingszones worden in samenwerking met anderen (zoals het Waterschap) gehandhaafd 

en uitgebreid en zoveel mogelijk voor recreatief gebruik aantrekkelijk gemaakt en opengesteld. 
•	 In onze gemeente worden mensen actief betrokken bij het groen in hun wijk en worden verenigingen die 

zich met de natuur bezig houden ondersteund.

5. Duurzaam wonen naar vermogen 

De woningmarkt verdient aandacht. De gemeente Moerdijk is niet bij machte de woningmarkt vlot te trekken. 
Wel verwacht de PvdA Moerdijk dat de gemeente met corporaties en marktpartijen zorgt voor voldoende 
betaalbare woningen voor o.a. jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. 
Op regionaal niveau worden prestatieafspraken gemaakt over de hoeveelheid noodzakelijke woningen, 
waarbij naast aantallen ook de kwaliteit betrokken wordt. 

Nieuwe wijken en ontwikkelingen worden met (toekomstige) inwoners vormgegeven. Bij alle 
nieuwbouwprojecten wordt speciaal aandacht geschonken aan de elementen bereikbaarheid (voor auto en fiets), 
toegankelijkheid (past bij het inkomen), duurzaamheid (milieuvriendelijk bouwen) en bruikbaarheid voor 
mensen met beperkingen. Ook vindt de PvdA Moerdijk het belangrijk dat er voldoende speelvoorzieningen 
zijn en groene zones. 
De PvdA Moerdijk hanteert het principe dat nieuwbouw en renovatie duurzaam en klimaatvriendelijk 
zijn. De aanschaf van zonnepanelen wordt gepromoot. Ook het anders ontwerpen van gebouwen kan veel 
energiegebruik voorkomen. En door bestaande gebouwen en woningen te renoveren of beter te isoleren kunnen 
spectaculaire resultaten worden behaald. Wij willen dat de gemeente Moerdijk hierin een voorbeeldfunctie 
vervult, onder meer door het toepassen van duurzaam en klimaatvriendelijk werken aan gemeentelijke 
gebouwen.

De PvdA Moerdijk maakt zich sterk voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dit onderwerp 
moet in gezamenlijkheid met andere gemeenten in West-Brabant worden opgepakt. Duidelijk is dat er een 
inhaalslag moet worden gemaakt.

Voor de komende periode kiest de PvdA Moerdijk voor:
•	 Verbeteren van de bestaande woningvoorraad (vooral m.b.t. energiegebruik)Geschikt maken van de 

woningvoorraad voor mensen met beperkingen (levensloopbestendig).
•	 Meer woonmogelijkheden van goede kwaliteit voor mensen die hier tijdelijk verblijven.



11

Verkiezingsprogramma 2014

6. Integer, transparant en zichtbaar bestuur

Een beetje integer bestaat niet, aldus Ien Dales. De PvdA Moerdijk heeft integriteit hoog in het vaandel staan. 
Integer wil zeggen transparant en bereid eigen handelen ter discussie te stellen. We willen volledige openheid 
over nevenfuncties, giften en donaties. Geen achterkamertjespolitiek. Wij zullen ons niet laten verleiden tot 
deelname aan allerlei events, wat het maken van objectieve afwegingen in de weg kan staan. 

De PvdA Moerdijk gaat voor een gemeente, die de kracht van haar eigen inwoners en ondernemers wil 
benutten en die de verantwoordelijkheid neemt voor haar taken en verantwoordelijkheden. Goede initiatieven 
komen juist vaak van de mensen zelf. De ambtenaren krijgen voor een deel een andere rol: van bedenker naar 
ondersteuner van door burgers en bedrijven gemaakte plannen en ontwerpen. 

Wij willen dat de gemeente Moerdijk meer dan in de huidige raadsperiode plannen uitvoert en projecten 
realiseert. De bestuurder van Moerdijk moet zichtbaar en benaderbaar zijn. Burgers moeten snel antwoord 
op hun vragen, hun klachten krijgen. De gemeente is er immers niet voor zichzelf, maar voor de inwoners, 
ondernemers en bedrijven. 

De afgelopen periode is veel energie gestoken in paraplunota’s. De raadsperiode 2014-2018 staat wat ons 
betreft in het teken van uitvoering. Laten zien wat we willen en doen, in het belang van onze mooie gemeente. 
Wij willen daarbij concretere doelstellingen formuleren dan nu wordt gedaan. Dat gebeurt in bijvoorbeeld 
begrotingen en kadernota’s. Dit maakt het gemeentebestuur transparanter en aanspreekbaar op resultaten. 
De PvdA Moerdijk vindt dat ook dit hoort bij eigentijds, transparant bestuur.

De gemeente Moerdijk werkt op verschillende onderwerpen met verschillende gemeenten samen. 
Samenwerking is nodig om als Brabant, als West Brabant en Moerdijk, meer invloed te kunnen uitoefenen 
op grote partijen, zoals het Rijk, (internationale) bedrijven, kennisinstituten. Gelet op onze kracht moet 
de gemeente Moerdijk een actieve rol vervullen in het samenwerkingsverband van 19 West-Brabantse 
gemeenten. Daarbij gaat het ook om het uitvoeren van taken die door de Rijksoverheid naar gemeenten 
worden overgeheveld, en die een nieuwe, forse belasting voor gemeenten betekenen. Voor maximale 
effectiviteit en efficiëntie wil de PvdA Moerdijk dat de gemeente Moerdijk samenwerkt met gemeenten met 
eenzelfde taakopvatting.

Ook moet er een betere afstemming komen in de lappendeken van samenwerking met diverse (verbonden) 
partijen. Hierbij is de directe invloed van de gemeente(raad) op de besluitvorming en taakuitoefening door 
samenwerkingsverbanden voor de PvdA Moerdijk een belangrijk aandachtspunt.




