
 

 
 

Wat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in het afgelopen jaar (2016) gedaan en wat zijn 
de belangrijkste standpunten die zij hebben ingenomen? 
 
In onderstaand overzicht kunt u dit lezen.  Per maand is een kort overzicht gegeven van de activiteiten en 
beleidskeuzes.  
 
Heeft u hierover vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de fractie: 
Dit kan telefonisch: 

Mieke Pistorius  (fractievoorzitter): 0168 – 453896 
Bisar Çiçek (fractielid):   06 14533842 
 

of per e-mail:  moerdijk@pvda.nl 
 

Januari: 
De Partij van de Arbeid heeft voorgesteld om een integratieplan op te stellen waarbij we 
stap voor stap aangeven wat we gaan doen om de statushouders te laten integreren in de 
Moerdijkse samenleving. Het College heeft aangegeven dit te zullen doen als blijkt dat het 
nodig is. 
 

Januari:  
Er zijn problemen tussen de gemeente en stichting Ons Bad over de overname van het 
zwembad in Willemstad. We hebben de wethouder opgeroepen om het gesprek aan te 
gaan met de stichting. Later zijn de gemeente en de stichting er toch nog uitgekomen. 
 

Februari:  
We hebben vragen gesteld over de vernietiging van het provinciaal inpassingsplan voor het 
Logistiek Park Moerdijk (LPM) en met name de gevolgen hiervan voor projecten en 
investeringen die hiervan afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld voor plannen als 
leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, de ontwikkeling van de Noordrand 
Zevenbergen. Het College had toen geen helder antwoord, maar uiteindelijk is gebleken 
dat het LPM waarschijnlijk toch door zal gaan, waardoor de plannen geen gevaar lopen. 
 

Februari:  
81 Moerdijkse jongeren zijn “buiten beeld”. Dat wil zeggen dat zij niet zijn ingeschreven zijn 
in het onderwijs, bij het Werkplein of bij jeugdzorg in beeld zijn. De Partij van de Arbeid 
heeft daar vragen over gesteld. We maakten ons ernstige zorgen over deze kwetsbare 
groep en deden een dringende oproep aan het College om deze ‘onzichtbare jongeren’ op 
te sporen. Dat heeft aangegeven ermee aan de slag te gaan. 
 

Maart:  
Uit het dorp Moerdijk hebben we signalen ontvangen dat er enige ongerustheid is over het 
perceel van Ballast Nedam nabij het dorp.. Als partij hechten we er waarde aan dat de 
leefbaarheid van het dorp gewaarborgd wordt. Het is voor ons dan ook van belang dat er 
op het desbetreffende stuk grond geen industrie komt. Daarom hebben we hierover 
vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Uit de antwoorden blijkt 
dat zij in gesprek zijn met Ballast Nedam, o.a. om het perceel te verwerven.  
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April:  
Naar aanleiding van problemen waren met de nieuwe busdienstregeling in m.n. Klundert 
en Fijnaart hebben we vragen gesteld aan het college van B & W. Het College heeft 
aangegeven ermee aan de slag te gaan. Uiteindelijk kwam er een enquête waarin inwoners 
konden aangeven wat de wensen zijn m.b.t. het openbaar vervoer in onze gemeente.  
 

April:  
Samen met de Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk heeft PvdA Moerdijk in een brief 
aan de West Brabantse PvdA Tweede Kamerleden Attje Kuiken en Henk Leenders aandacht 
gevraagd voor de leefbaarheid in een aantal Westbrabantse kernen, waaronder 
Zevenbergen, nu de spoorlijn Dordrecht – Roosendaal deel uitmaakt van het z.g. Basisnet. 
De fractie en Klankbordgroep hebben de Kamerleden uit om samen met Staatssecretaris 
Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu op korte termijn op werkbezoek te komen. 
Later in het jaar heeft dit werkbezoek ook plaatsgevonden. 
 

Mei:  
We hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de gemeenteraad te laten bijstaan door 
een onafhankelijke adviseur, die ons adviseert over de veranderingen en besluiten die we 
nemen. Voor ons was het van belang dat de 3 P’s, dus people, planet, profit, voldoende in 
evenwicht zijn, waarbij de P van People voorop zou komen te staan. 
 

Juni:  
Als PvdA Moerdijk hebben we de Statenfractie van PvdA Brabant op bezoek gehad. We 
hebben gezamenlijk gesproken over de plaatsing van windmolens, wat daarbij komt kijken 
en welke effecten het heeft. Hierbij hebben we ook een bezoek gebracht aan de locatie 
aan de rand van Klundert, waar vele windmolens gepland zijn en hierover gesproken met 
o.a. Melten Dekkers van de Stadstafel Klundert. 
 

Juni: 
 In 2017 zal men beginnen met het opnieuw uitgraven van de Haven in Zevenbergen. Voor 
inwoners en ondernemers kan het handig zijn om een vast aanspreekpunt te hebben bij 
kleine, praktische zaken wat betreft de uitvoering. Daarom hebben we gepleit voor een 
centrummanager, die als een spin in het web functioneert. Deze is ook aangesteld en werkt 
vanuit het informatiecentrum in het voormalige Praathuis op het Haventracé. 
 

Juli: 
Als gevolg van onze voorstellen tijdens de behandeling van de kadernota zal er een 
schoolstarterspakket komen voor minderjarige scholieren die starten met een 
vervolgopleiding. 
 

Juli:  
Iedereen moet volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving. Als PvdA hebben we 
stilgestaan bij het in werking treden van het VN-verdrag voor de rechten van personen met 
een beperking in Nederland en mochten met genoegen constateren dat er een onderzoek 
zal plaatsvinden naar de toegankelijkheid van gebouwen en terreinen in onze gemeente. 
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, komt dichterbij. 

 



 
 

 
 

September: 
Het college komt met een voorstel voor een nieuw systeem van afvalinzameling, waarbij 
als doel wordt gesteld om het restafval te verminderen door betere scheiding. Het leek dat 
vanuit het gemeentehuis zou worden gedicteerd hoe dit zou moeten gebeuren. D.m.v. een 
amendement hebben we ervoor gezorgd dat inwoners meer inspraak krijgen over hoe zij 
hun afval wensen te scheiden: door middel van containers of toch via ondergrondse 
bakken. 
 

September:  
De PvdA is van mening dat, als we willen dat de gemeente duurzamer wordt, we zelf het 
juiste voorbeeld moeten geven, bijvoorbeeld door eerst zelf zonnepanelen te plaatsen op 
het gemeentehuis. We kregen echter steeds het ene afwijzende antwoord na het andere. 
Uiteindelijk kwam het College toch met een voorstel om zonnepanelen te plaatsen en hier 
hebben we dan ook vol overtuiging voor gestemd. 
 

Oktober:  
Maandag 24 oktober was het zo ver: staatssecretaris Dijksma bezocht op uitnodiging van 
de PvdA-raadsfractie Moerdijk-dorp en Zevenbergen. We hebben haar het dunne lijntje 
tussen het industriegebied en Moerdijk-dorp laten zien. Vervolgens trokken we door naar 
Zevenbergen om bij de staatssecretaris aandacht te vragen voor Basisnet Spoor, waardoor 
dwars door Zevenbergen veel gevaarlijke goederentreinen rijden. 
 

November:  
Er is commotie ontstaan over windmolens op het industrieterrein. Wat de PvdA betreft 
wegen de (economische) belangen van bedrijven niet op tegen de belangen van de 
inwoners van Klundert. Daarom hebben we tijdens de vergadering gevraagd om ook de 
plaatsing van windmolens OP het industrieterrein (dus niet naast Klundert zoals nu 
voorgesteld) te onderzoeken.  
 

December:  
Nadat bleek dat supermarktondernemer Jac Attent heeft aangegeven desnoods een 
shuttleservice in het leven te roepen voor mensen die slecht ter been zijn, gaan we met 
betrekking tot het Startdocument Suikerentrepot Standdaarbuiten gaan we instemmen 
met een onderzoek naar de mogelijkheid om in het suiker-entrepot een supermarkt met 
een aantal appartementen te realiseren.  

 
 


