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Zeker zijn van krachtige kernen met betaalbare 
woningen voor jong en oud & goede zorg en 
hulp aan huis 
 
Met trots presenteert PvdA het verkiezingsprogramma.  
De afgelopen jaren hebben veel mensen in onzekerheid gezeten. De komende periode is het 
meer dan ooit van belang om hen zekerheid te bieden. Wie dat nodig heeft moet zeker 
kunnen zijn van hulp aan huis, zeker zijn van een betaalbaar huis en zeker zijn van snelle 
hulp als er financiële zorgen zijn. De komende periode wil PvdA Moerdijk er alles aan doen 
dat de gemeente Moerdijk haar inwoners snel en goed ondersteunt. Dat alle kernen in 
Moerdijk bruisen, dat iedereen meedoet.  
 
Dit verkiezingsprogramma start met een algemeen deel met belangrijke punten voor heel 
Moerdijk. Vervolgens wordt in het tweede deel per kern aangegeven wat er volgens de PvdA 
moet gebeuren de komende periode. Het is een omvangrijk document geworden, we zijn op 
alle fronten ambitieus om ervoor te zorgen dat het iedereen goed afgaat in onze gemeente. 
Lees vooral de paragrafen die u het meest aanspreken.  
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Ons morele kompas 
 
PvdA Moerdijk zet zich met passie in voor alle Moerdijkers en gebruikt daarbij de 
sociaaldemocratische waarden.  
Voor ons zijn de volgende principes belangrijk:  

- Iedere Moerdijker krijgt de kans om mee te doen in de samenleving; 
- Ben je (om wat voor reden dan ook) in je bestaan afhankelijk van de overheid, dan 

word je rechtvaardig en oprecht bejegend; 
- Alle kinderen verdienen dezelfde kansen om zichzelf te ontplooien; 
- Zorg en ondersteuning zijn voor een ieder toegankelijk; 
- Alle kernen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking; 
- Eerlijk delen; 
- Vast werk; 
- Betaalbare woningen voor jong en oud; 

 
Duurzaam en energieneutraal 
PvdA Moerdijk zet zich in voor een verbonden samenleving, waar we respect voor elkaar 
hebben. In Moerdijk moet je erop kunnen vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, 
er gelijke rechten en kansen zijn, dat iedereen mee kan doen.  
De gemeente en de aan haar verbonden instanties laten de burgers niet vallen, maar 
ondersteunen - op respectvolle wijze -  als dat nodig is.  
Alleen met elkaar kunnen de tweedeling van de samenleving op diverse fronten, de 
verharding in het met elkaar omgaan en het gevoel van onmacht dat veel burgers hebben, 
bestreden worden. 
 
Alle inwoners, ondernemers en verenigingen leveren een bijdrage aan een duurzaam 
Moerdijk door energiegebruik te beperken en over te schakelen op andere energiebronnen. 
PvdA kiest voor meer groen in Moerdijk in tuinen, in de publieke ruimte en in het 
buitengebied. En voor opwekking van energie met zonlicht en aardwarmte en het gebruik 
van restwarmte van bedrijven.  PvdA is geen voorstander van nog meer windmolens, die zijn 
er al genoeg in Moerdijk en omstreken. PvdA Moerdijk is onderdeel van de landelijke PvdA. 
Dat wil zeggen dat we dezelfde waarden delen en gebruik maken van de partijorganisatie. 
Als lokale fractie hebben we de ruimte om onze eigen keuzes maken. Wij zijn niet gebonden 
aan landelijke partijstandpunten. Het voordeel van lid zijn van een landelijke partij zijn de 
korte lijntjes naar Den Haag, de provincie en naar andere gemeenten. Op die manier kunnen 
we de belangen van Moerdijkers, die het lokale niveau overstijgen, goed dienen.  
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Zeker zijn van kansen voor de jeugd in de gemeente Moerdijk 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jongeren van vandaag zijn de bestuurders van 
morgen. Daarom is het noodzakelijk dat we met veel zorg omgaan met hun belangen en 
ervoor zorgen dat zij in de gemeente Moerdijk op een veilige manier kunnen opgroeien, 
goed onderwijs kunnen volgen en hun leven verder kunnen bouwen. 
 
Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te 
ontplooien is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, 
uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet 
beheerst wordt door (materiële) zorgen. We maken ons zorgen om kinderen die opgroeien 
in armoede. De afkomst en de financiële achtergrond van ouders lijken steeds meer de 
kansen van kinderen te bepalen. 
 
De afgelopen periode hebben we hoog ingezet op de toekomst van jongeren. We hebben 
ervoor gezorgd dat de Tune-Inn in Zevenbergen kon openblijven, ons hard gemaakt voor een 
voetbalkooi, ingezet op een goede samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en 
Overheid om ervoor te zorgen dat jongeren in de gemeente Moerdijk snel(ler) een stageplek 
of een baan kunnen vinden. PvdA heeft ervoor gezorgd dat jongeren onder de 18 die 
beginnen op een MBO/HBO)/WO-opleiding als zij daar behoefte aan hebben een 
schoolstartpakket kunnen krijgen. En ervoor gezorgd dat scholen zich maximaal inspannen 
om onderwijsachterstanden te verhelpen door afspraken in de lokaal educatieve agenda. 
 
De komende periode willen we ervoor zorgen dat de kinderen zonder zorgen kunnen blijven 
opgroeien en zich ontwikkelen, ongeacht de achtergrond van de ouders. Het ondersteunen 
van ouders die hulp nodig hebben, zowel materieel als immaterieel, blijft hierbij van belang. 
Echter, hierbij wordt vaak vergeten om wie het gaat: de kinderen zelf. Daarom vinden we 
het belangrijk dat bij het invullen van de regelingen kinderen worden meegenomen en 
worden gehoord. Dit zou kunnen middels de jongerenraad.  
De jongerenraad moet in de komende periode een prominentere rol krijgen waar het gaat 
om beleid dat jongeren treft. Zoals zojuist aangegeven kan dat zijn bij regelingen die 
specifiek om hun draaien, maar ook bij andere beleidsterreinen. 
 
Concreet wil de PvdA de komende periode het volgende: 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Voldoende faciliteiten voor jongeren We zetten ons in voor faciliteiten waarbij de 
jeugd zich buiten schooltijd kan 
ontwikkelen. Denk hierbij aan voldoende 
plekken om te spelen en te sporten, zoals 
een voetbalkooi. Verenigingen waar de 
jeugd zich kan ontplooien, zowel cultureel 
als sportief, kunnen op ons rekenen.  

goed jongerenwerk  De Tune-Inn in Zevenbergen blijft als 
uitvalsbasis dienen voor het jongerenwerk. 
In andere kernen moeten vaste, 
aantrekkelijke steunplaatsen komen, waar 



 

6 
Nu eerst de mensen 
PvdA Moerdijk Verkiezingsprogramma 2018 – 2022     

jongerenwerkers vrijelijk activiteiten 
kunnen organiseren voor en met jongeren. 

Goed en veilig uitgaan De veiligheid tijdens het uitgaan in de 
gemeente Moerdijk moet worden 
gewaarborgd. Handhaving en het 
jongerenwerk hebben hier een belangrijke 
rol in te vervullen. Daarnaast is het onze 
wens om de nachtbuslijn die vrijdag- en 
zaterdagnacht vanuit Breda naar Etten-Leur 
gaat om jongeren voor een laag bedrag 
veilig in hun woonplaats terug te brengen, 
door te trekken naar Zevenbergen, 
Moerdijk en Fijnaart, zodat onze jeugd ook 
voor een laag bedrag veilig na het uitgaan in 
Breda kan terugkeren. Omdat een groot 
deel van de jeugd in Breda uitgaat, vinden 
wij dit nodig. 

Kinderen moeten zich geen zorgen maken 
om de financiële situatie van hun ouders. 
Ieder kind doet mee. 

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen, moeten ze 
daartoe alle kansen krijgen en hiertoe ook 
gestimuleerd worden. Kinderen uit 
bijstandsgezinnen moeten actief 
geïnformeerd worden over mogelijkheden 
waarvan ze gebruik kunnen maken, zodat 
ze zich niet gehinderd voelen door de 
situatie van hun ouders. Regelingen die 
bestaan om dit alles te verwezenlijken, 
moeten worden ingericht op basis van de 
wensen van de kinderen die er gebruik van 
maken. 

De jeugd behouden voor de gemeente 
Moerdijk 

Het komt steeds vaker voor dat jongeren, 
nadat zij hun middelbare school hebben 
afgerond, op kamers gaan dichterbij hun 
vervolgopleiding. Dit werkt de vergrijzing 
van onze gemeente in de hand. Om de 
jeugd te behouden moeten er goede 
voorzieningen in het openbaar vervoer 
worden afgedwongen bij de provincie en 
busmaatschappijen. Daarnaast willen we 
projecten realiseren met Tiny Houses en 
betaalbare appartementen waarbij de 
jeugd ook de mogelijkheid heeft om 
kleinschalig, maar zelfstandig te blijven 
wonen in de eigen gemeente. 
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Zeker zijn van een betaalbaar huis om in te wonen 
 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 
ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden 
van de wereld. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen 
met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten 
huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een 
eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. 
 
Op dit moment ervaren we een overspannen woningmarkt. De prijzen van koopwoningen 
stijgen fors. Voor eigen woningbezitters is dat gunstig. Voor starters is het echter lastig een 
betaalbare woning in de kernen te vinden. De PvdA wil de tweedeling, die er is tussen 
bezitters van eigen woningen met veel financiële zekerheid en huurders met onzekerheid, 
overbruggen. Meer huizen moeten geleidelijk op de markt komen om de overspannen 
woningmarkt te beteugelen. Moerdijk mag daarin best vooruitstrevend zijn. De wijken die 
vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw zijn gebouwd blinken niet uit in verrassende 
architectuur. Wat de PvdA betreft geven we in Moerdijk ruimte aan bouwen van woningen 
met een bijzondere uitstraling.  
 
Binnen de sociale woningbouw is doorstroom nodig. Vele gezinswoningen worden bewoond 
door een- of tweepersoons huishoudens omdat de kinderen inmiddels het huis uit zijn. 
Doorstroom naar kleinere woningen vindt niet plaats.  Wie de website Klik-voor-wonen 
bezoekt, zal zien dat bij vrijkomende huizen in de gemeente Moerdijk er honderden 
inschrijvingen zijn, dus honderden mensen die zich in de rij hebben gezet voor dat ene huis. 
Dit moet anders. De afgelopen vier jaar zijn verloren jaren geweest als het gaat om het 
opstellen van een woonvisie en de daarop te baseren prestatieafspraken met Woonkwartier 
voor de gemeente Moerdijk. Eerste prioriteit na de verkiezingen is dan ook het opstellen van 
programma voor duurzaam wonen in alle kernen van Moerdijk.  
 
Wij streven naar gemengde wijken in steden en gemengde dorpen. Dit betekent dat er 
ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) 
kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. 
Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat 
de lagere inkomens worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten onze 
gemeente.  
 
Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving: als 
bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier 
een directe invloed hebben op hun woonomgeving. Zeggenschap gaat over de invloed die 
huurders en gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie. 
Huurdersparticipatie en -medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. Om de 
toegankelijkheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten worden gebouwd op 
plaatsen waar mensen graag wonen en ontworpen op basis van woonwensen. Bouwen in 
bestaand stedelijk gebied, inclusief de transformatie van leegstaande kantoren, heeft hierbij 
voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag 
moeten. Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners van corporaties, gemeenten, 
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projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven de ruimte krijgen om vooral ook zelf 
inhoud aan hun woonwensen te geven. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: 
verduurzaming (o.a. energieneutraal wonen), veiligheid en de relatie met zorg. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Meer (sociale) woningen bouwen. 
Voldoende en beschikbare sociale 
huurwoningen 
(betaalbare voorraad) voor alle 
doelgroepen van de sociale huur, dus onder 
de grens voor huurtoeslag 

Afspraken maken met woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, particuliere 
opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat er 
meer (sociale huur)woningen worden 
gebouwd. Hierbij zijn gemengde wijken en 
dorpen het uitgangspunt. 

Meer woningen in de 
middenhuur (€ 750 - € 950) 

Samen met ontwikkelaars ervoor zorgen 
dat ook in deze categorie woningen er 
voldoende voorraad beschikbaar is 

Meer creativiteit en diversiteit in de 
(sociale) woningbouw 

Versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) 
woningen in gemengde wijken en dorpen 
om de wachtlijsten voor de sociale huur op 
te lossen en mensen versneld te kunnen 
huisvesten. 
Deze woningen zijn toegankelijk voor 
iedereen die in aanmerking komt voor 
sociale huur en zijn niet alleen  
voorbehouden aan specifieke doelgroepen. 

 
  



 

9 
Nu eerst de mensen 
PvdA Moerdijk Verkiezingsprogramma 2018 – 2022     

Zeker zijn van een toegankelijke gemeente 
 
Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking is de norm, 
ontoegankelijkheid de ongewenste uitzondering. 
Zomaar een restaurant bezoeken, de trein pakken of een website raadplegen is voor veel 
mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar niet als je in een rolstoel zit, blind bent of 
een andere beperking hebt. Mensen met een handicap ondervinden letterlijk en figuurlijk 
heel veel obstakels in het dagelijks leven. Daar moet verandering in komen. Iedereen in 
Nederland moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving, ook in de gemeente 
Moerdijk. 
 
De afgelopen periode heeft de PvdA Moerdijk alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen 
dat onze gemeente toegankelijk is voor iedereen. Ouderen en mindervaliden moeten zonder 
beperkingen overal heen kunnen gaan.  We zijn geconfronteerd geweest met de NS die 
andere treinen inzette, waardoor mensen met een rolstoel geen gebruik meer konden 
maken van de trein. Dit probleem hebben we dankzij ons landelijke PvdA-netwerk tot aan de 
staatssecretaris aangekaart, waarna we het probleem hebben opgelost. 
 
Onlangs heeft er op ons voorstel een scan plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de 
toegankelijkheid van onze gemeente als geheel. Het resultaat hebben we gekregen: op 69% 
van de onderdelen scoren we positief. Dit is een grote vooruitging t.o.v. de 42% in 2009. 
Maar we zijn er nog niet. De komende periode willen we ernaar streven om ervoor te zorgen 
dat we op alle onderdelen positief scoren en we de gemeente Moerdijk een 100% 
toegankelijke gemeente kunnen noemen. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Iedereen moet mee kunnen doen. We 
willen een 100% toegankelijke gemeente 

Toegankelijkheid van voorzieningen voor 
mensen met een fysieke beperking 
maximaal maken. Met actieplannen willen 
we ervoor zorgen dat iedere kern 100% 
toegankelijk wordt. Daarnaast willen we 
vaker controleren of er ook wordt voldaan 
aan de norm die we stellen. 
 

Iedereen (ook de inwoners die niet over 
een computer beschikken, of niet 
taalvaardig zijn) heeft recht op 
toegankelijke informatie 

Voorzieningen zijn niet alleen via websites 
aan te vragen, ook via een loket of telefoon. 
Correspondentie tussen gemeente en 
inwoners verloopt ook op papier.  
Brieven bestaan uit eenvoudige taal met 
beelden in plaats van onbegrijpelijke 
teksten.  
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Zeker zijn van bereikbare kernen 
 
Voor een grote, uitgestrekte gemeente als Moerdijk is het belangrijk om in verbinding te 
staan, zowel met andere gemeentes als de kernen onderling. Busvervoer dat aansluit op de 
behoeftes van de gebruikers is hierbij van levensbelang.  
 
We hebben de afgelopen periode gezien wat het veranderen van alleen al de tijden van een 
busdienst voor negatieve invloeden heeft op de leefbaarheid van een kern. Door de nieuwe 
dienstregeling van Arriva was de bereikbaarheid hard achteruitgegaan. Scholieren die voor 
een bepaalde school hebben gekozen vanwege de goede verbinding komen nu bedrogen uit. 
Doordeweeks kunnen mensen, die op ziekenbezoek gaan, niet meer terug en op zondag zijn 
deze kernen nagenoeg onbereikbaar met het openbaar voervoer. Kortom, onze inwoners 
waren gedupeerd. 
 
In Willemstad zijn deze problemen eerder aan het licht gekomen en daar is de mogelijkheid 
gecreëerd om voor een goedkoper tarief met de Deeltaxi te reizen in de uren en dagen die 
zijn geschrapt door de nieuwe dienstregeling. Daarom pleiten we ervoor om hetzelfde in te 
voeren voor Klundert en Fijnaart. We beseffen ons dat het busvervoer een provinciale 
aangelegenheid is, maar dat we als gemeente op deze manier toch nog iets kunnen 
betekenen voor onze inwoners. Het is niet dé oplossing van het probleem, maar we geloven 
dat dit een eerste stap in de goede richting is. 
 
Voor de toekomst is het van belang een goede lobby te voeren richting de provincie en 
Arriva om ervoor te zorgen dat, als er weer een nieuwe dienstregeling komt, eventuele 
problemen in goed overlegd worden opgelost. De problemen die we nu meemaken, mogen 
in de toekomst niet nog een keer voorkomen. Het is van belang dat we als gemeente een 
krachtig signaal blijven afgeven richting de provincie en Arriva, waarin we benadrukken dat 
dienstregelingen altijd na overleg met inwoners en stads- en dorpstafels moeten worden 
vastgesteld en ingevoerd. 
 
Voor Willemstad en de problematiek met de grote verkeersdrukte van de A29 willen we 
onderzoeken of het mogelijk is dat na de Haringvlietbrug een aparte busbaan komt, 
waardoor scholieren en forenzen met de bus niet gehinderd worden door files. We denken 
hierbij aan de mogelijkheid dat de bus, waar mogelijk, tijdens de file op de vluchtstrook gaat 
rijden.  
 
Voor de jeugd willen we er ook voor zorgen dat zij na het stappen in Breda veilig kunnen 
terugkeren met de bus. Daarom willen we ervoor zorgen dat de nachtbus die op vrijdag- en 
zaterdagnacht van Breda naar Etten-Leur rijdt, doorrijdt naar Zevenbergen en via Klundert 
naar Fijnaart. We kiezen voor deze kernen, omdat zij centraal liggen in de gemeente en de 
jeugd in omliggende kernen er gemakkelijk heen kan gaan. 
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Wat willen we bereiken? Hoe willen we het bereiken? 

Betere bereikbaarheid van de kernen 
onderling 

Ervoor zorgen dat de dienstregeling van 
Arriva wordt gebaseerd op de behoeften 
van inwoners. Dit doen we door 
rechtstreeks in contact te gaan met 
inwoners om hun behoeften in kaart te 
brengen, zodat hun wensen en behoeften 
nadrukkelijk in beeld kunnen worden 
gebracht bij de vervoersmaatschappij. 

Betere bereikbaarheid vanuit de kernen 
met omliggende gemeentes 

De lobby starten om ervoor te zorgen dat 
steden als Rotterdam, Breda en Roosendaal 
goed bereikbaar blijven. Nieuwe 
dienstregelingen mogen de bereikbaarheid 
niet schaden 

Problematiek met busvervoer op de A29 
oplossen 

Samen met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-
Holland en Arriva onderzoek doen naar de 
mogelijkheden van een aparte busbaan  

Bus naar industrieterrein Samen met het Havenbedrijf en bedrijven 
op het industrieterrein ervoor zorgen dat er 
een busverbinding wordt gerealiseerd vanaf 
meerdere kernen in de gemeente naar het 
industrieterrein, zodat werknemers de kans 
krijgen om met het openbaar vervoer naar 
hun werk te gaan. Dit zorgt er ook voor dat 
mensen die geen eigen vervoer hebben, 
sneller een baan zullen accepteren op het 
industrieterrein. In de HAVENSTRATEGIE 
zijn hierover al afspraken gemaakt.  
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Zeker zijn van goed ouderenbeleid 
 
In de gemeente Moerdijk leven relatief veel ouderen. Het gemeentelijk beleid is er nu nog 
op gericht om in alle beleidsonderdelen rekening te houden met ouderen. Echter, een 
samenhangend geheel ontbreekt. Daarom zien wij de noodzaak in van het opstellen van 
speciaal ouderenbeleid, zodat duidelijk en overzichtelijk is wat de gemeente doet en gaat 
doen om ervoor te zorgen dat ouderen op hun oude dag zeker zijn van goede zorg, een 
veilige woonomgeving, voldoende dagactiviteiten, passend armoedebeleid en etc. Dit beleid 
moet worden afgestemd met belangenbehartigers van senioren, zoals de Senioren 
Adviesraad Moerdijk en de stads- en dorpsraden van alle kernen, zodat we passend beleid 
kunnen formuleren. Voor dit beleid zijn voor ons in ieder geval de volgende uitgangspunten 
van belang: 
 
Zorgbestendig wonen in de eigen buurt waarbij voorzieningen dichtbij zijn. 
Ouderen willen vaak zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor deze groep 
moet de gemeente bereid zijn om in het kader van de WMO de huizen toekomstbestendig te 
maken. Daarnaast moet er onder andere rekening worden gehouden met de zorg- en 
welzijnsvoorzieningen in de buurt.  
 
Zeker zijn van voldoende dagactiviteiten en ontmoetingsplaatsen – tegengaan van 
eenzaamheid 
Vereenzaming van ouderen is een groot, onderbelicht probleem. Naarmate mensen ouder 
worden, worden ontmoetingen met anderen juist steeds belangrijker. Als PvdA Moerdijk 
willen we dat de gemeente een actieve rol op zich neemt om ervoor te zorgen dat ouderen 
voldoende ontmoetingsplekken hebben en zij de mogelijkheid krijgen om hier ook van 
gebruik te maken. 
 
Mobiele ouderen - mogelijkheid om goedkoop gebruik te maken van openbaar vervoer 
Veel ouderen zijn afhankelijk van openbaar vervoer. We vinden dat het openbaar vervoer 
een sociale functie heeft door burgers in alle kernen te verbinden en in staat te stellen om 
zelfstandig plekken zoals het ziekenhuis te bezoeken. Daarom willen we de mogelijkheid 
onderzoeken om het openbaar vervoer voor 65-plussers gratis te maken, zodat zij vrijelijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 
 
Zeker zijn van zorg aan huis 
Bij de decentralisaties is de nadruk gelegd op kosten in plaats van kwaliteit. Wij willen dat 
veranderen, de gemeente moet er alles aan doen om kwaliteit te kunnen garanderen. De 
kwaliteit moet voorop staan als het gaat om zorg aan huis. Ouderen moeten er zeker van 
kunnen zijn dat zij altijd de juiste zorg krijgen. Als dat betekent dat we als gemeente zelf 
personeel moeten aannemen, dan moeten we dat vooral doen. We vinden het belangrijk dat 
Moerdijkers een vast gezicht in huis hebben. Een persoon die alert is op verslechteringen in 
de situatie en de ruimte heeft om passende hulp en ondersteuning te organiseren. Hierbij 
willen we één intakegesprek en niet meerdere intakegesprekken van meerdere 
zorgaanbieders. Op deze manier hoeven ouderen niet terecht te komen in een 
bureaucratische molen en kunnen ze rekenen op goede zorg. 
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Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daarom is het 
belangrijk om deze groepen te ondersteunen. Zij verdienen onze steun en waardering. De 
positie van mantelzorgers willen we versterken door hen bij te staan door te zorgen dat er 
goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te 
ontlasten. Het aantal mantelzorgcheques moeten worden uitgebreid om mantelzorgers de 
kans te geven om naar behoefte een dag vrij te nemen. 
Voor vrijwilligers organiseert de gemeente een keer per jaar een feest. Wij willen dat de 
waardering vaker wordt uitgesproken door bijvoorbeeld, net als bij mantelzorgers, ieder jaar 
ook een cheque uit te reiken om te kunnen besteden bij lokale ondernemers. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Ouderen moeten zeker zijn van goede zorg 
en voldoende faciliteiten 

Samen met belangenbehartigers speciaal 
ouderenbeleid opstellen. Dat ontbreekt nu 
nog 

Zorgbestendig wonen in de eigen buurt 
waarbij voorzieningen dichtbij zijn 

Huizen bestendig maken voor de toekomst 
en zorgen dat voorzieningen voor ouderen 
goed en makkelijk toegankelijk zijn 

Voldoende dagactiviteiten en 
ontmoetingsplaatsen – tegengaan van 
eenzaamheid 

Samen met belangenbehartigers van 
ouderen en zorgorganisaties ervoor zorgen 
dat eenzaamheid wordt tegengegaan door  

Zeker zijn van thuiszorg Niet de kosten, maar de kwaliteit van 
thuiszorg voorop stellen. Één intakegesprek 
en niet meerdere intakegesprekken door 
meerdere zorgverleners om te voorkomen 
dat ouderen in een bureaucratische molen 
terechtkomen 

Ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers 

Meer mantelzorgcheques, zodat 
mantelzorgers zichzelf naar behoefte 
kunnen ontlasten. Voor vrijwilligers een 
cheque die zij vrij kunnen besteden bij 
lokale ondernemers 
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Zeker zijn van een duurzame toekomst 
 
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan 
regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage 
te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat 
nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die 
tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten 
goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en 
profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet 
zowel in de stad als op het platteland verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om 
gezond te kunnen leven. Nederland heeft verder een gevarieerd landschap. Elke streek heeft 
unieke landschappelijke kenmerken die de streek een eigen identiteit geven en die we 
koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 
 
Duurzame energie 
Bij duurzame energie gaat het vaak over lastig te begrijpen termen als megawatts, 
petajoules en percentages energieneutraal. Dat is meer dan jammer, want het gaat juist om 
een onderwerp dat iedereen aangaat. Met de verduurzaming van de energie wordt energie 
lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of 
zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij 
moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering.  
 
Geen windmolens of schaliegas, wel zonnepanelen 
Ons polderlandschap moet open blijven en niet vertroebeld raken door windmolens. In de 
afgelopen periode hebben we ons ingezet om bijvoorbeeld te voorkomen dat molens zullen 
worden geplaatst bij de kern Klundert. We geloven in individuele duurzaamheid, dat wil 
zeggen dat duurzaamheid bij de mens zelf begint en niet door hogere overheden aan ons 
opgelegd moet worden. Daarom denken wij vooral aan een duurzaamheidsslag in de vorm 
van zonnepanelen. Om dit te bevorderen is een subsidieregeling mogelijk. 
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 we vinden 
dat de (verdere) ontwikkeling naar duurzame, ‘groene’ energie door schaliegaswinning 
wordt belemmerd. 
 
Sociale huurwoningen 
Alle sociale huurwoningen moeten binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn met 0 op de meter als 
doel. De woningen moeten worden voorzien van zonnepanelen. Hierover maken we 
bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog 
gaan. 
 
Luchtkwaliteit 
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op 
sommige plekken in de stad of op het platteland onvoldoende. Dit moet worden verbeterd. 
De Omgevingsdienst moet nauwlettend de luchtkwaliteit meten. De fijnstof afkomstig van 
snelwegen moet middels fijnstof absorberende planten worden gefilterd. De uitstoot van 
schadelijke stoffen moet, waar mogelijk, worden tegengegaan.  
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Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Een duurzame gemeente Inwoners, bedrijven en andere partners 
worden zelf producent van energie middels 
zonnepanelen. Hier worden subsidies en 
goedkope leningen voor verstrekt 

Alle sociale huurwoningen voorzien van 
zonnepanelen 

Samen met de woningcorporatie afspraken 
maken dat alle huurwoningen worden 
voorzien van zonnepanelen. De netto 
woonlasten mogen hierdoor niet stijgen.  

Schonere lucht Langs de snelweg en industrieterrein 
fijnstof absorberende planten aanbrengen. 
Als het mogelijk is een hogere standaard 
voor schone lucht handhaven. 
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Zeker zijn van een goed inkomen - over armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening 
 
Iedereen doet mee 
De economische crisis is zo goed als voorbij. Nog niet iedereen plukt daar de vruchten van. 
Zeker niet de Moerdijkers die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en/of aanvullende 
minimaregelingen. PvdA Moerdijk maakt zich er hard voor dat de Moerdijkers, die op 
afstand staan van de arbeidsmarkt en afhankelijk zijn van het Werkplein, de komende vier 
jaar aan het werk gaan. Als werk niet passend is bij iemands capaciteit, dan zal er voor 
hem/haar een zinvolle dagbesteding gevonden moeten worden. Meedoen is belangrijk voor 
ieders eigenwaarde.  
Het Werkplein benadert haar cliënten respectvol en zoekt creatief naar mogelijkheden om 
te participeren. Toeleiding naar werk of dagbesteding is maatwerk en persoonlijk contact is 
nodig. Het kan niet zo zijn dat een te laat ingediend formulier leidt tot strafkorting op de 
uitkering. Persoonlijk contact staat aan de basis van iedere beslissing van het Werkplein.  
Het Werkplein houdt, net zoals andere instanties, rekening met laaggeletterdheid van haar 
cliënten. Ingewikkelde teksten worden vervangen door symbolen met eenvoudige woorden.  
 

Alle ondernemers in Moerdijk worden benaderd door het Werkgeversservicepunt van het 
Werkplein om hen te motiveren om stages/werkervaringsplekken en banen te scheppen 
voor de mensen die (langdurig) bij het Werkplein staan ingeschreven. De dienstverlening 
naar de werkgevers is subliem, evenals als naar de mensen die afhankelijk zijn van het 
Werkplein.  
De gemeente Moerdijk heeft een voorbeeldfunctie om mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Onlangs heeft de gemeente het goede voorbeeld 
gegeven door voorbereidingen te treffen om 10 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
een baan aan te bieden. Laat dit een goed voorbeeld zijn voor andere werkgevers.  
 
Toegang tot financiële ondersteuning 
Moerdijk is één van de weinige gemeenten in Nederland, die de grens voor het 
minimabeleid een aantal jaren geleden op 110% heeft gezet. Destijds een 
bezuinigingsmaatregel. Nu het financieel-economisch beter gaat in Nederland, wil PvdA de 
toegang tot het minimabeleid verruimen naar 130%, zodat de stress van het rondkomen 
wordt verminderd. Dit doen we ook expliciet voor de sociale middenklasse, de mensen die 
hard werken en maar net boven de grens zitten om in aanmerking te komen voor toeslagen. 
PvdA is van mening dat werken moet lonen. We kunnen als gemeente niet draaien aan de 
knoppen van de hoogte van lonen en uitkeringen. Wat we wel kunnen doen is de reiskosten 
van woon-werkverkeer voor een bepaalde tijd vergoeden, zodat werkervaring kan worden 
opgedaan als opstap naar financiële onafhankelijkheid. 
 
Bureaucratie 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die recht hebben op een bepaalde regeling er vaak 
geen gebruik van maken. Men weet simpelweg niet of de regeling ook voor hen geldt of de 
weg ernaar toe is te moeilijk door veel bureaucratische rompslomp. Dit moet anders. 
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Processen, onder andere bij het Werkplein, moeten eenvoudiger worden gemaakt en aan 
burgers moet alle hulp en gemak worden geboden om ervoor te zorgen dat zij niet afzien 
van een bepaalde regeling, omdat de bureaucratie, het papierwerk en/of het digitale loket, 
te veel vragen. In dit kader moet worden benadrukt dat we als PvdA Moerdijk onnodige en 
overtollige bureaucratie actief willen bestrijden. Regels en processen zijn waarborgen voor 
een goed besluit, maar nooit het uitgangspunt. Ons uitgangspunt is dat de inwoners centraal 
staan en wij in hun belang dienen. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Iedereen doet mee Door werk of zinvolle dagbesteding; het 
werkplein helpt cliënten respectvol. 

Banen/stages voor langdurig 
werkzoekenden 

Het Werkplein benadert alle werkgevers 
van Moerdijk om hen te informeren over de 
mogelijkheden om 
stages/werkervaringsplaatsen/banen open 
te stellen voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt  

Onderwijs en ondernemers werken mee 
aan ‘iedereen doet mee’ 

In het overleg tussen ondernemers, 
onderwijs, overheid (3O) worden 
prestatieafspraken gemaakt over 
stages/banen/opleidingen voor scholieren 
en langdurig werklozen. 

Werk moet lonen  In sommige gevallen leidt het aanvaarden 
van werk tot inkomensdaling. In dit soort 
situaties vergoedt het Werkplein de 
reiskosten.  

Alle jongeren zijn in beeld  De onzichtbare jongeren (zonder werk, 
zonder startkwalificatie, zonder uitkering) 
worden actief opgespoord en naar 
werk/dagbesteding/school geleid. Intensief 
contact met de scholen van voortgezet 
(speciaal) onderwijs is daarvoor nodig.  

Beter gebruik van minimaregelingen  Iedereen die in aanmerking komt voor 
minimaregelingen, maakt er ook gebruik 
van. Het niet-gebruik wordt 
teruggedrongen door enerzijds meer 
promotie van de regelingen. Anderzijds 
worden de aanvragers goed begeleid bij de 
aanvraagprocedure. Medewerkers die hulp 
en ondersteuning bieden, gaan mee naar 
het Werkplein om de aanvragen voor 
mekaar te krijgen.  
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Niet opgroeien in armoede 
 
Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in ons land één op de negen kinderen opgroeit in 
armoede. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. PvdA Moerdijk heeft 
in 2016 een kadervoorstel ingediend om een schoolstarterspakket te maken voor 
scholieren/studenten, die starten met een vervolgopleiding na de middelbare school. Het 
volgen van een opleiding is cruciaal om later financieel zelfstandig te kunnen zijn. Voor 
gezinnen met lage inkomens komt er met de start van het schooljaar 2018-2019 (harde 
toezegging van wethouder participatie) een schoolstartpakket bij de start van de studie na 
de middelbare school voor jongeren uit gezinnen met een minimum inkomens. Aan de 
invulling daarvan wordt gewerkt. De PvdA denkt aan een tegemoetkoming van de 
‘vrijwillige’ ouderbijdrage, het kledingpakket voor een beroepsopleiding, aanschaf van 
studiemateriaal en ICT-middelen.  

Voormalig staatsecretaris Klijnsma heeft alle gemeenten extra geld gegeven voor 
armoedebestrijding. PvdA wil dat deze middelen ook werkelijk besteed worden aan 
armoedebeleid. Zeker aan gezinnen die langdurig in armoede verkeren. In de Verenigde 
Staten is een succesvol programma ontwikkeld om structureel uit armoede te ontsnappen, 
Mobilty Mentoring. Dit programma is gebaseerd op het wegnemen van stress. Mentor en 
cliënt stellen het wegnemen van stress centraal in een stappenplan op verschillende 
terreinen, zoals geld, scholing, gezondheid, huisvesting. De mentor coacht de cliënt 
intensief. Deze aanpak blijkt de sleutel om mensen weer zelf greep te laten krijgen op hun 
economische situatie. Dit programma zou in Moerdijk beschikbaar moeten zijn.  
 
Vroegsignaleren en actie 
 
De PvdA Moerdijk wil dat er bij eerste signalen van mensen die in een financieel benarde 
situatie zitten meteen hulp komt om de boel in beeld te krijgen en op orde te maken.  
Er wordt gezocht naar de oorzaak van de schulden en die wordt op een fatsoenlijke manier 
aangepakt, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. 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, zijn belangrijk.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Snel oppakken van financiële zorgen bij 
inwoners  

Inwoners en professionals weten waar ze 
moeten zijn, als iemand financiële zorgen 
heeft. Samen met de cliënt wordt snel een 
plan gemaakt om schuldenvrij te leven. De 
cowboys onder de incassobureaus en 
deurwaarders worden op een zwarte lijst 
geplaatst.  

Einde aan langdurige armoede Via Mobility Mentoring worden de 
financiële problemen en alles wat daarmee 
samenhangt structureel aangepakt 
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Alle Moerdijkse jongeren zijn goed 
voorbereid op een zelfstandig bestaan  

Het mag niet uitmaken wat je ouders voor 
positie hebben in onze samenleving, alle 
jongeren in Moerdijk zijn goed opgeleid. Er 
is een schoolstartpakket voor start van de 
middelbare school en voor de 
vervolgopleiding,  

 

Zeker zijn van voorzieningen in de kernen 
 
Typisch aan Moerdijk is haar omvang (grootste oppervlakte van provincie Brabant) met een 
open polderlandschap en daarbinnen 11 kernen. De kleinschaligheid van die kernen in 
combinatie met een rijk sport- en verenigingsleven zorgt ervoor dat het fijn wonen is in 
Moerdijk 
 

De kernen van Moerdijk hebben te maken met bevolkingsafname, vergrijzing en het 
wegtrekken van jonge bewoners. Dit vraagt om vooruitdenken. Er moet gebouwd worden 
voor de jongeren die in de eigen kern op zichzelf willen gaan wonen. Betaalbare woningen 
voor deze groep zijn schaars, evenals betaalbare appartementen voor ouderen. 
 
Voor hen die last krijgen van gezondheidsklachten, is het belangrijk dat de medische 
voorzieningen, zoals de prikpost, fysiotherapeut en huisarts, in de kernen op peil blijven.  
 
In alle kernen is het een opgave om voorzieningen in stand te houden. Die opgave kan alleen 
slagen door bundeling van krachten van inwoners, ondernemers en gemeente samen. De 
gebiedsplannen die gemaakt zijn met bewoners bieden goede aanknopingspunten om de 
leefbaarheid in de kernen te verbeteren. De uitvoering van de gebiedsplannen wordt 
voortvarend opgepakt.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Vitale kernen Behouden van voorzieningen in de kernen 
door optimaal gebruik van bestaande 
gebouwen, stimuleren van rijk 
verenigingsleven, sportvoorzieningen die 
dag in- dag uit worden gebruikt voor 
verschillende activiteiten. 

Uitvoering gebiedsplannen Meerjarig programma maken met 
financieel kader, waarin duidelijk wordt op 
welke wijze alle initiatieven uit de 
gebiedsplannen tot uitvoering komen.  
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Toegankelijk maken van natuur 
 
Buiten spelen, fietsen, wandelen in de natuur, enz. doen de mens goed. PvdA Moerdijk wil 
de natuur die er is toegankelijker maken door aanleg van eenvoudige wandelpaden om een 
ommetje in de natuur, langs de waterkant, langs het boerenerf te kunnen maken. Aan 
boeren en andere grondeigenaren vragen we het landschap mooi te maken of te houden en 
open te stellen voor voetgangers en fietsers. Moerdijk heeft niet veel bos in haar 
buitengebied. PvdA is voorstander van het uitbreiden van groen in ons poldergebied.  
PvdA heeft gepleit voor avontuurlijke speelplaatsen in of nabij onze kernen. De nota 
speelruimte biedt de mogelijkheid hiervoor, mits inwoners de ideeën zelf aandragen. 
Mochten die initiatieven van ‘onderop’ niet komen, om wat voor reden dan ook, dan maakt 
PvdA zich sterk voor aanleg van natuurlijke speelplekken in aantal kernen van Moerdijk.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Buiten zijn dichtbij huis Natuurlijke speelplekken, wandelpaden om 
een ommetje in natuur te maken 

Pareltjes van Moerdijk openstellen Moerdijk kent vele pareltjes (oude kernen, 
forten, monumenten), die aantrekkelijk zijn 
voor toerisme. Fietsroutes met bankjes 
verbinden deze pareltjes met elkaar. De 
monumenten en musea zijn te bezoeken. 

 
Ons polderlandschap moet open blijven en niet vertroebeld raken door windmolens. De 
PvdA was tegen de plaatsing van de windmolens op het industrieterrein aan de Klundertse 
zijde. We zijn van mening dat er op het haven - en industrieterrein Moerdijk andere plaatsen 
beschikbaar waren. Laat onverlet dat PvdA voor duurzame energie is. En gelooft dat 
energiewinning door zonnepanelen, water en aardwarmte beter past bij Moerdijk dan 
windmolens. Er is nog een bestuurlijke afspraak over het plaatsen van windmolens langs de 
A 16. Daarna komen er geen windmolens meer bij en worden de windmolens na het aflopen 
van de afschrijvingstermijn afgebroken.  
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Zeker zijn van goede buren - integratie van statushouders 
 
Afgelopen jaren hebben we ook in onze gemeente te maken gehad met een instroom van 
statushouders. We hebben er nadrukkelijk en bewust voor gekozen om alleen statushouders 
op te vangen. Dit zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben en het recht hebben om 
in Nederland te wonen en te werken.  
 
Vandaag staan wij als gemeente Moerdijk voor de vraag wat we gaan doen. Er komen nog 
steeds vluchtelingen ons land binnen. Het ene jaar veel, het andere veel minder. We kunnen 
als gemeente niet stilstaan, want we staan voor een integratieopdracht. Een opdracht voor 
vluchtelingen, buren, werkgevers, verenigingen en onderwijs. Samen moeten we, ook na de 
komst van extra vluchtelingen, gaan voor sociale samenhang in alle kernen van Moerdijk. De 
centrale vraag hierbij is hoe we ervoor gaan zorgen dat de statushouders zo goed mogelijk 
integreren in de samenleving. Dit moet niet alleen een vraag zijn, maar tevens een doel. Ook 
in Moerdijk staan we voor deze opgave en die moeten we absoluut niet onderschatten. 
Onderschatting heeft in het recente verleden in Nederland voor veel problemen gezorgd, 
waar we tot op de dag van vandaag nog mee kampen. 
 
Daarom pleiten we als Partij van de Arbeid voor het opstellen van een integratieplan. 
Hiermee geven we invulling aan de integratieopdracht waar we voor staan. 
In dit plan zetten we stap voor stap wat we gaan doen om de vluchtelingen zo soepel 
mogelijk te laten integreren in de Moerdijkse samenleving. Hierbij moet er naar partners 
worden gezocht. Er moeten afspraken worden gemaakt met onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen, verenigingen, het werkplein, bedrijven, hulporganisaties en ga zo maar 
door. Op deze manier krijgen we een beter zicht op wat Moerdijk een vluchteling te bieden 
heeft en wat wij mogen verwachten van een vluchteling. Dit moet gebeuren zowel in het 
belang van onze inwoners als van de vluchtelingen. Zo spannen we ons maximaal in om ons 
doel te halen.  
 
Wat betreft de gemeente Moerdijk moeten we kijken naar structurele oplossingen. De 
eerste stap die gezet moet worden, is dat statushouders zo snel mogelijk een stabiele 
gezinssituatie krijgen. Mensen die hier mogen blijven moeten zo snel en goed mogelijk 
integreren en aan hun toekomst werken. Ze moeten de taal leren en aan het werk gaan. 
Vooral de combinatie van deze 2 zaken is uiterst belangrijk. Als men de taal leert en aan het 
werk gaat, dan zal men kunnen communiceren en door de omgang met collega’s op de 
werkvloer de cultuur leren kennen. Daarom is taalonderwijs voor statushouders prioriteit 
nummer 1. Dit is een grote uitdaging, die zowel voor de vluchtelingen als voor onze 
maatschappij taken en opdrachten met zich meebrengt. 
 
De gemeente moet de nodige hulp en woonlocaties bieden en er moeten werkgevers 
gevonden worden die bereid zijn om vluchtelingen in dienst te nemen.  
We snappen de zorgen van mensen heel goed. Wat gaat het betekenen voor de veiligheid 
van buurtbewoners? Gaat het om gezinnen of alleenstaande jonge mannen? De inwoners 
van onze gemeente moeten bij iedere ontwikkeling goed geïnformeerd en betrokken 
worden. Er moet rechtstreeks contact met inwoners worden gelegd. Dit moet gebeuren in 
het belang van zowel onze inwoners als van de vluchtelingen. 
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Het is belangrijk om transparant en open te zijn naar onze inwoners. Het mag niet zo zijn dat 
de angst gaat regeren. We moeten blijven denken en blijven handelen met een koel hoofd 
en een warm hart. Met het integratieplan zorgen we ervoor dat de inwoners glashelder te 
weten komen wat ons als gemeente staat te wachten en wat zij mogen verwachten van de 
gemeente. In dit proces moet er rechtstreeks contact met inwoners worden gelegd. Dit 
moet gebeuren zowel in het belang van onze inwoners als van de vluchtelingen. Ook na de 
komst van statushouders moeten we gaan voor sociale samenhang in alle kernen van 
Moerdijk. Enerzijds zullen we er met het integratieplan voor zorgen dat er in Moerdijk geen 
reden kan zijn voor ongewenste gebeurtenissen, zoals we die in de media vernemen. 
Anderzijds zorgen we ervoor dat de statushouders zo snel mogelijk integreren. Wie zich 
welkom voelt, voelt zich veilig. Wie zich veilig voelt, wordt actief. En wie actief is, integreert. 
 

Wat willen we bereiken Hoe gaan we het bereiken 

Statushouders volledig laten integreren in 
de samenleving 

Taalonderwijs is prioriteit nummer 1. 
Verder moet er samen met werkgevers, 
verenigingen, onderwijsinstellingen, etc. 
een plan worden opgesteld om ervoor te 
zorgen dat statushouders probleemloos 
kunnen integreren en hun draai kunnen 
vinden in de gemeente Moerdijk 

De druk op de sociale woningbouw laten 
afnemen 

Meer sociale huurwoningen bouwen zodat 
de vraag vanuit statushouders op de 
woningmarkt niet onevenredig groot wordt.  
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Zeker zijn van een integer, transparant en zichtbaar bestuur 
 
Een beetje integer bestaat niet, aldus Ien Dales, een doortastend en bekend PvdA-lid uit 
onze partijgeschiedenis. Integer wil zeggen transparant zijn over je handelen als raadslid en 
collegelid.  En bereid zijn je eigen handelen ter discussie te stellen. We willen volledige 
openheid over nevenfuncties, giften en donaties. Politieke besluitvorming vindt plaats in het 
openbaar, niet in achterkamertjes. PvdA heeft voor elkaar gekregen dat alle kandidaat 
wethouders met ingang van 2018 een integriteitstoets ondergaan bij een extern bureau, 
voordat ze voorgedragen worden voor benoeming.  

 
De PvdA Moerdijk gaat voor een gemeente, die de kracht van haar eigen inwoners en 
ondernemers benut in plaats van tegenwerkt. Goede initiatieven komen juist vaak van de 
mensen zelf. De ambtenaren krijgen een andere rol: van bedenker naar ondersteuner van 
door burgers en bedrijven gemaakte plannen en ontwerpen. De burgerinitiatieven rondom 
het openhouden van de zwembaden hebben ons geleerd dat het best lastig is om als 
gemeente Moerdijk in die andere rol te komen. En dat de burgers van onze gemeente heel 
goed in staat zijn om een plan te realiseren om aan de behoeften van de inwoners tegemoet 
te komen.  
In de afgelopen periode zijn voor alle kernen gebiedsplannen gemaakt en gebiedstafels 
gevormd. In het maken van die plannen is veel energie gestoken, terwijl daarna de gebieds-
tafels op cruciale momenten zijn vergeten. Bijvoorbeeld rondom de windmolens in Klundert. 
Daar is de gebiedstafel niet bij betrokken geweest. Of bij de woonvisie. Voor de komende 
periode is het belangrijk om een helder proces af te spreken, waar de gemeenteraad over 
gaat in relatie tot de gebiedstafels. Daar mag geen onduidelijkheid over blijven bestaan. 
Burgers moeten kunnen zien waar het overleg in de gebiedstafel toe leidt. Dit is een manier 
om de kloof tussen burger en overheid te dichten. 
 
De gemeenteraad van Moerdijk vergadert op klassieke wijze. Het wordt tijd om een 
vergaderstructuur te hebben, die past bij nieuwe vormen van democratie. Meer ruimte voor 
debat, waarbij de raad zowel voor- als tegenstanders in de vergaderzaal ontmoet. Als raad 
worden we eerder meegenomen in de beleidsontwikkeling. Nu beslist de raad veelal op het 
einde van een lang besluitvormingstraject, ruimte voor alternatieven is dan beperkt. De 
PvdA pleit voor sturen op hoofdlijnen op basis van aantal programma’s in de volgende 
periode.  
 
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. 
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Ook moet er een betere afstemming komen in de lappendeken van samenwerkings-
verbanden 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. 
De sturing op de verbonden partijen vanuit de gemeenteraden moet scherper.  
 
Bureaucratie in het bestuur 
Vaak wordt er vanuit burgers geklaagd over bureaucratie. Gezien de ervaringen is dit ook 
een terechte klacht. Voor de gemeente moeten niet langer de regels of de belemmeringen 
centraal staan, maar juist de kansen en mogelijkheden. Processen waarbij burgers een rol 
spelen moeten eenvoudiger en sneller tot besluitvorming leiden. Zoals eerder aangegeven 
willen we benadrukken dat we als PvdA Moerdijk onnodige en overtollige bureaucratie 
actief willen bestrijden. Regels en processen zijn waarborgen voor een goed besluit, maar 
niet het uitgangspunt. Ons uitgangspunt is dat de inwoners centraal staan en wij in hun 
belang dienen. 
 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Benutten van de kracht van Moerdijkers, 
ruimte voor plannen van  burgers en 
ondernemers 

Een duidelijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid op de verschillende 
onderwerpen tussen raad en gebiedstafels 

Integer bestuur Besluitvorming in openbaarheid, 
aanspreekbaar zijn op eigen handelen, 
heldere financiële kaders 

Minder bureaucratie  Bestrijden van onnodige en overtollige 
processen, snellere besluitvorming bij 
processen waarbij burgers een rol spelen, 
de burger centraal stellen 

 

Zeker zijn van een financieel gezonde gemeente 
De gemeente Moerdijk is financieel gezond en heeft genoeg reserves om tegenslagen op te 
vangen. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeentefinanciën op orde blijven. En streeft 
transparantie in het financiële proces na. Voor het aangaan van verplichtingen geldt het 4 
ogen principe. De gemeentelijke organisatie is zo georganiseerd dat de publieke middelen 
pas worden uitgegeven, nadat er twee verschillende mensen naar hebben gekeken en er 
budget beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Moerdijk, financieel gezonde gemeente 4 ogen principe bij aangaan van financiële 
verplichting en betrouwbaar 
begrotingsproces 
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Zevenbergen 

Een van de belangrijkste opdrachten waar Zevenbergen de komende periode voor staat, is 
de terugkeer van de haven in het centrum. Dit proces is niet zonder slag of stoot gegaan. De 
PvdA is altijd al voorstander geweest van de terugkomst van het water in Zevenbergen. In 
2018 gaat de schop in de grond. Een ingrijpend proces, dat goed georganiseerd moet 
worden om overlast beperkt te laten zijn. PvdA pleit voor het hebben van één 
contactpersoon voor de winkeliers en omwonenden, die wekelijks met de aannemer spreekt 
om gedurende de bouw alle knelpunten voortvarend op te lossen. Wel is het uitgangspunt 
dat het plan in één keer goed wordt uitgevoerd, zodat we geen onafgemaakt centrum 
krijgen. Als we de kans krijgen, dan moeten we ervoor zorgen dat de haven ook 
doorvaarbaar is. Dit zal een extra stimulans geven aan Zevenbergen en aan de haven. 
 
Bij het opengraven van de haven is het mogelijk dat bewoners en ondernemers schade 
lijden. Hoewel het huidige college ervan overtuigd is dat dat voor niemand schade het geval 
zal zijn, vinden wij dat het zekere voor het onzekere genomen moet worden en dat er een 
schadefonds of een collectieve verzekering moet zijn, waar bewoners en ondernemers met 
schade een beroep op kunnen doen. De procedures hierover moeten goed en helder 
worden uitgelegd. Alles hieromtrent is voor veel mensen nog onduidelijk. Alle inwoners van 
Zevenbergen en de ondernemers moeten stap voor stap worden meegenomen in het 
proces.  
 
De ideeën die de werkateliers en de gebiedstafel, waar inwoners konden meepraten over de 
plannen voor Zevenbergen, hebben aangedragen moeten worden meegenomen in de 
uitvoering. Het komt nu nog veel voor dat inwoners het idee wordt gegeven dat er naar hen 
is geluisterd, maar dat er vervolgens niets mee wordt gedaan. Dat mag niet gebeuren. Van 
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elk idee dat de werkateliers en de gebiedstafel heeft aangedragen wordt duidelijk gemaakt 
wat daarmee is/wordt gedaan bij de realisatie van de haven.  
 
De PvdA vindt het bijzonder jammer dat de drie historische panden op de Markt moeten 
wijken voor de nieuwbouw van een supermarkt. Wat ons betreft zou de architect een 
supermarkt moeten ontwikkelen waarbij de gevels in die nieuwbouw worden verwerkt.  
 
Wat betreft woningbouw moeten er in Zevenbergen nog flinke stappen worden gezet. De 
Bosselaar-zuid wordt ontwikkeld, maar het gaat hier voornamelijk om koopwoningen in het 
middensegment. We willen dat er in Zevenbergen gemengde wijken komen, waar men 
zowel voor een sociale huurwoning als voor een koophuis terecht kan. Daarom willen we 
ook fors inzetten op de bouw van meer sociale huurwoningen in Zevenbergen. Dit willen we 
zowel voor de huidige inwoners doen, maar ook om mensen van buiten Zevenbergen te 
trekken. Verder moet er voor wat betreft de woningbouw speciale aandacht zijn voor de 
behoeftes van ouderen.  
 
Nu zien we vaak dat jongeren naar buiten de gemeente gaan om op kamers te gaan wonen 
om te studeren. Moet goede verbindingen in het openbaar vervoer en ruimte om te wonen, 
hoeft de jeugd niet de gemeente uit. Daarom moet er geëxperimenteerd worden met Tiny 
Houses, om ervoor te zorgen dat de jeugd die gaat studeren in de eigen kern zelfstandig kan 
gaan wonen. 
 
Stilstaan is achteruitgaan. De gemeente moet durven investeren in Zevenbergen en niet 
weglopen voor de verantwoordelijkheid tegenover de inwoners. Om Zevenbergen naar een 
hoger niveau te tillen en te laten groeien is het van belang om te blijven investeren in 
Zevenbergen. Faciliteiten, zoals het zwembad, moeten in stand worden gehouden. Er moet 
een snelle start gemaakt worden met de uitvoering van de visie Zevenbergen-Noord, die 
mede door inwoners is opgesteld.  
 
Een wijk- en cultureel centrum, zoals De Schakel van vroeger, wordt gemist. De PvdA wil 
samen met o.a. gebruikers van het Huis van de Wijk onderzoek doen naar het realiseren van 
een geschikte accommodatie.  
Een pareltje in Zevenbergen is De Schuur. Momenteel ontbreken de middelen om dit 
centrum vaker open te stellen. De PvdA is voorstander om dit wel te doen.  
 
Zevenbergen mag wat ons betreft de ruimte krijgen om te ontwikkelen.. Hier kan het 
verenigingsleven niet ontbreken. De verenigingen en sportclubs worden waar nodig 
ondersteund. De grote bezuinigingen van de vorige periode hebben het verenigingsleven 
geraakt. Nu de economie groeit en er overschotten zijn op de gemeentelijke begroting, kan 
het verenigingsleven overal in de gemeente worden ondersteund. Dit is ook nodig om de 
sociale cohesie te vergroten.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

De haven op een goede, ordentelijke 
manier realiseren 

Goed communiceren met inwoners en 
ondernemers. Een schadefonds 
oprichten/collectieve  verzekering afsluiten 
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waar gedupeerden zich op kunnen 
beroepen 

Meer sociale woningbouw voor de eigen 
bevolking en om mensen van buitenaf aan 
te trekken en gemengde wijken 

Afspraken maken met Woonkwartier om 
meer sociale huurwoningen in Zevenbergen 
te realiseren en dit ook buiten de gemeente 
te promoten. Met meer inwoners kunnen 
faciliteiten makkelijker in stand worden 
gehouden. Daarnaast moet er worden 
geëxperimenteerd met Tiny Houses 

Een goed verenigingsleven Waar nodig worden verenigingen en 
sportclubs ondersteund.  

Jongeren behouden in Zevenbergen Partybus van Breda naar Zevenbergen om 
jongeren veilig te laten uitgaan. De kans 
bieden om zelfstandig in Zevenbergen te 
kunnen wonen, ook als jongeren buiten de 
gemeente gaan studeren. Hier is het ook 
van belang dat er goede verbindingen is 
met het openbaar vervoer 
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Klundert 

Klundert is een mooi en vriendelijk stadje met een karakteristiek, historisch centrum en 
goede voorzieningen, een veelzijdig winkelbestand en aantrekkelijke recreatieve en 
toeristische mogelijkheden. Dat willen we zo houden en, waar mogelijk, verder verbeteren. 
Maar dan zal de gemeente zich wat toerisme betreft niet langer enkel moeten richten op 
Willemstad, maar ook de toeristische potenties van andere kernen, zoals Klundert en 
Zevenbergen moet erkennen. 
 

VERDER: 
Eindelijk afwerken wat al jaren op de rol staat, zoals: 
- De Bult van Pars saneren met respect voor de historische waarde van de ondergrond. 
- Onderhoud van grachten en vestingwerken, eveneens met respect voor de 

historische waarde. 
- De randweg. 
- De bereikbaarheid van Klundert met openbaar vervoer. 
 

EN AANDACHT VOOR: 
- de huisvesting van de scholen, 
De Klundertse schoolgebouwen zijn allemaal ruim 30 jaar geleden gebouwd of zijn nog 
ouder. Het moment waarop grootschalig onderhoud moet plaats vinden of dat er behoefte is 
voor (ver)nieuwbouw komt steeds dichterbij. Ook is het onderwijs in de loop der jaren 
zodanig veranderd dat de gebouwen niet altijd voldoende zijn toegerust voor het onderwijs 
van nu. 
- (onderhoud / beheer van) het hertenkamp, 
- het stadhuis weer toegankelijk voor publiek. 
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Het historische stadhuis van Klundert (bouwjaar 1621) is een rijksmonument dat tot aan de 
gemeentelijke herindeling van 1997 heeft gefungeerd als gemeentehuis, het huis van de 
gemeente (de gemeenschap van) Klundert. Velen hebben (of zijn) daar ingeschreven in de 
burgerlijke stand, zijn er getrouwd en hebben er aangifte gedaan van overlijden van hun 
dierbaren. Kortom, dit huis betekent veel in de levens van heel veel Klundertenaren. Na 1 
januari 1997 is het hen, zonder overleg,  ontnomen en is het niet langer toegankelijk voor 
publiek. Er kan alleen nog getrouwd worden. De Klundertenaar is trots op zijn stadhuis en wil 
dat ook graag aan zijn gasten tonen, maar er ook zelf eens een kijkje nemen. De PvdA wil het 
mede mogelijk maken dat het stadhuis onderdeel wordt van de rondleidingen die voor 
toeristen tijdens de historische stadswandeling verzorgd worden en zo de toeristische 
potentie van Klundert vergroten.   
 

- huurwoningen in de middenklasse, 
Om ervoor te zorgen dat inwoners van Klundert die dat kunnen betalen niet kiezen voor een 
andere woonplaats is er een toenemende behoefte aan huurwoningen en –appartementen in 
de middenklasse. 
- beter onderhoud van het openbaar groen, 
- gladheidsbestrijding ook in de zijstraten (daar wonen ook mensen, veelal ouderen),  
- (her)bestraten van diverse straten, waarvan na een onderhoudsbeurt van bijv. de  

riolering de stenen nooit meer behoorlijk teruggelegd zijn. 
 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Overlast van verkeer aanpakken en 
rondweg realiseren 

In overleg met inwoners, ondernemers en 
de grondeigenaar zo snel mogelijk komen 
tot een goed tracé en doorpakken om de 
weg snel te realiseren. 

Stadhuis van Klundert weer een publieke 
functie geven 

In overleg met de huurder en de 
heemkundekring het pand openstellen voor 
bezoekers om ze te laten genieten van dit 
pareltje in Klundert. 

De Bult van Pars saneren met respect voor 
de geschiedenis 

Samen met inwoners en ondernemers moet 
gekeken worden wat er mogelijk is en wat 
gewenst is op deze locatie. Vervolgens is 
het aan de gemeente om een plan op te 
stelle en uit te voeren.  

Goed openbaar vervoer van en naar 
Klundert 

Samen met inwoners, ondernemers, de 
provincie en Arriva zorgen dat de 
dienstregeling aansluit op de behoeftes en 
wensen van Klundert. Daarnaast mag de 
bereikbaarheid van Klundert niet achteruit 
gaan. 

Meer sociale woningbouw om inwoners aan 
te trekken 
 

Samen met de wooncorporatie ervoor 
zorgen dat er plannen worden gemaakt en 
gerealiseerd, waardoor meer sociale 
huurwoningen in Klundert komen en 
hiermee ook meer mensen. De 
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“scheefwoners” krijgen de mogelijkheid om 
te verhuizen naar duurdere woningen. Door 
meer inwoners  kunnen de  faciliteiten in 
stand blijven. 

Meer huurwoningen in de 
middenklasse (€ 750 - € 950) 

Samen met ontwikkelaars ervoor zorgen 
dat er ook in deze categorie woningen in 
Klundert voldoende voorraad beschikbaar 
is. 
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Helwijk 
 
De Ruigenhil is gesloten, waarbij een keuze is gemaakt tussen leefbaarheid en goed 
onderwijs voor de kinderen. Helaas is het overgangsproces door de stichting de Waarden 
niet goed verlopen. Het is van groot belang dat voor de plannen voor de nieuwbouwlocatie 
van de basisschool ook geluisterd wordt naar de belangen van de bewoners van Helwijk. 
Daarnaast stelt de PvdA voor om de vrijgekomen locatie van de Ruigenhil over te dragen aan 
een projectontwikkelaar en/of collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze organisaties 
moeten aan de slag om een combinatie van goedkope starters woningen en sociale 
huurwoningen te bouwen in samenspraak met de bewoners.  
 
Door het doortrekken van de A4 is een extra toestroom van verkeer. Hierdoor is er extra 
geluidshinder ontstaan. Dit is op te lossen om op de kritieke punten natuurlijke 
geluidswallen te plaatsen. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Een nieuwe locatie voor het basisonderwijs 
voor Helwijk en Willemstad. 

In samenspraak met de bewoners en 
andere stakeholders behalen wat de 
behoefte zijn. Op basis daarvan een 
beslissing maken. 

Geen geluidsoverlast en geen last van 
fijnstof van de A4. 

Op de kritieke punten natuurlijke 
geluidswallen te plaatsen waarbij de fijnstof 
wordt geabsorbeerd.  
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Willemstad 

Willemstad is een mooie historische vestingstad. Ieder jaar weer trekt het vele toeristen. 
Tevens is het een mooie rustige omgeving om in te wonen. Dit komt mede doordat de 
horeca en leefbaarheid mooi in balans blijven. Dit willen wij graag zo behouden. 
 
De komende jaren staan een aantal belangrijke besluiten op het programma, waaronder een 
nieuwe locatie voor het basisonderwijs. De PvdA steunt de nieuwbouw voor een nieuwe 
basisschool, waarbij zowel de Willem de Zwijger als de Singel een nieuw onderkomen wordt 
geboden. Het nieuwe schoolgebouw Willemstad wordt een schoolvoorbeeld van 

duurzaamheid. Er zijn voornemens om verschillende faciliteiten samen te voegen in de 
nieuwbouwlocatie van de basisschool, waaronder het gebouw Irene.  
 
De PvdA pleit voor het behoud van het huidige gebouw Irene. Het gebouw Irene wordt met 
name ingezet voor activiteiten voor senioren. Deze locatie is vrij toegankelijk voor senioren 
in de omgeving. De afstand naar een eventuele nieuwe locatie zal voor de senioren binnen 
de veste te groot zijn.   
 
Een ander besluit is de nieuwe aanlegsteiger voor Riviercruiseschepen. De huidige 
aanlegsteiger is na jaren gebruik onveilig gebleken. Voorgesteld is om deze aanlegsteiger te 
verplaatsen naar de oostzijde van de jachthaven. Cruisetoeristen hebben vaak eigen 
faciliteiten aan boord van het schip zoals restaurants en eigen activiteiten. Dit betekent dat 
het aantal toeristen gaat toenemen, maar niet in verhouding staat met de extra inkomsten 
die het oplevert voor de lokale toeristenbranche. De PVDA is tegen de aanlegsteiger. De 
balans van leefbaarheid wordt hierdoor verstoord om piekmomenten te creëren die voor 
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extra overlast zorgen. Tevens zorgt de geplande aanlegsteiger voor vertroebeling van de 
charme van het plaatsje Willemstad.  
 
In het kader van toerisme is het onderhoud van monumentale panden en groenonderhoud 
van groot belang, maar zal waar nodig moeten verbeterd. Daarnaast zal een overkoepelende 
visie moeten worden geformuleerd over wat Willemstad uniek maakt. Deze visie zal de basis 
vormen voor een degelijk toerismebeleid.   
 
Leefbaarheid wordt gecreëerd door de vele verenigen en activiteiten binnen Willemstad. 
Ook de gemeentehaven en het zwembad horen bij Willemstad. De gemeentehaven en het 
zwembad worden door de PvdA niet gezien als een winstobject, maar als bijdrage aan de 
leefbaarheid van Willemstad.  
 
M.b.t. Willemstad en de problematiek met de grote verkeersdrukte van de A29 willen we 
ervoor zorgen dat op de Haringvlietbrug een aparte busbaan komt, waardoor scholieren en 
forenzen met de bus niet gehinderd worden door files. 
 

Al vele jaren wordt er geklaagd over de overlast van het verkeer over de Noordlangeweg. Dit 
betreft het deel dat langs de woningen ligt. Er wordt veel te hard gereden. Groepen 
motorrijders geven ( vooral in het weekend, als mensen vrij zijn) enorme geluidsoverlast, 
vrachtverkeer voor aan-en afvoer van goederen naar de Vesting, landbouwverkeer ( er 
liggen opslagloodsen voor aardappelen), toeristisch verkeer op de vele drukke dagen, het 
stapelt zich al jaren op. Sinds de doortrekking van de A4 is het sluipverkeer toegenomen. 
Sinds het nieuwe parkeerbeleid in de Vesting komt er nog meer verkeer over de weg. Er 
komen steeds meer evenementen over het jaar verspreid, waardoor er het hele jaar overlast 
is. Ook komen er meer verkeersbewegingen door de uitbreiding van het Kloosterblokje.  
Al jarenlang is er een groepje bewoners dat zich bezighoudt met deze forse problematiek. Ze 
krijgen helaas nauwelijks voet aan de grond bij het College of de ambtenaren. Ze worden 
afgescheept met een drempel of een matrixbord.  
Overigens hebben de bewoners langs het Steenpad ook last van deze situatie. Het wordt nu 
tijd voor een rigoureuze oplossing die de overlast duurzaam oplost.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Een nieuwe locatie voor het basisonderwijs 
voor Helwijk en Willemstad. 

In samenspraak met de bewoners en 
andere belanghebbenden bepalen wat de 
behoefte zijn. Op basis daarvan een 
beslissing maken. 

Willemstad niet overspoelen met toeristen. 
Toerisme met mate, er moet ook voldoende 
gelegenheid zijn voor inwoners om te 
genieten van Willemstad. 

Geen nieuwe steiger, bij ontwikkelingen op 
het gebied van toerisme rekening houden 
met de wensen en behoeftes van inwoners  

Behoud van lokale faciliteiten zoals het 
gebouw Irene, gemeentehaven en 
zwembad. 

Door te bepalen wat benodigd is om deze 
faciliteiten te kunnen voortzetten in 
samenspraak met de mensen die gebruik 
maken van de faciliteiten. 
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Problematiek met de busvervoer op de A29 
oplossen 

In overleg met Rijkswaterstaat, Provincie 
Zuid-Holland en Arriva onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om het probleem op te 
lossen 

De forse verkeerstoename door alle nieuwe 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren mag 
niet langer ten koste gaan van de 
leefbaarheid van inwoners. Vooral langs de 
randen van de kern, Steenpad en 
Noordlangeweg levert dit onaanvaardbare 
overlast op. We willen duurzame 
verbeteringen en maatregelen die dit 
probleem structureel oplossen.  
 
 

Een nieuwe (rand)weg waardoor het 
verkeer verder weg van de bebouwing 
komt. We denken daarbij aan een stuk 
rondweg. Bovendien willen we dat het 
Steenpad langs de bebouwing wordt 
geasfalteerd om geluidsoverlast te 
verminderen. Bovendien moet de 
verkeersmaatregelen in Willemstad en 
omgeving veel meer integraal en vooral in 
samenhang met het toerisme worden 
bekeken.  
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Moerdijk 
 
Toen de fractievoorzitter 4 jaar geleden startte, kreeg zij van collega’s uit Rotterdam te 
horen: “Moerdijk, dat wordt toch opgeheven?” Niets van waar! De inwoners hebben hun 
veerkracht getoond. Gemeente, provincie en Havenschap hebben de Moerdijkregeling 
gemaakt. Dat heeft gezorgd voor rust en toekomstperspectief van de kern.  
Er is na lange tijd weer geïnvesteerd in het dorp. De Ankerkuil is er en plannen voor het 
dorpshart zijn in de maak. Er komt een veilig fietspad naar Zevenbergen.  
 
Er zijn veel activiteiten in Moerdijk. Enthousiaste inwoners zorgen voor een rijk sport- en 
verenigingsleven. Diverse werkgroepen zijn aan de slag met de uitwerking van het 
gebiedsplan. Inwoners hebben intensief meegewerkt aan de plannen voor windmolens langs 
de A 16. Bijzonder teleurstellend is het, dat de provincie daar niet naar luistert. Dit schaadt 
het broze vertrouwen in de overheid. De PvdA gebruikt haar contacten bij provincie om de 
voorgenomen beslissing over de windmolens langs A 16 te wijzigen.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Nieuwbouw voor jonge gezinnen en 
senioren 

Door (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap of anderszins de ‘lege’ 
plekken in het dorp herontwikkelen. 

Herontwikkeling van havengebied De middelen die daarvoor waren 
gereserveerd zijn beschikbaar gesteld voor 
de ontwikkeling van dorpshart. Nieuwe 
middelen zijn gekoppeld aan realisatie LPM. 
Dat is een onzeker traject. PvdA stelt voor 
te onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
voor voorfinanciering om de haven alsnog 
aan te pakken. 

Bewegen in de natuur Moerdijk ligt aan het Hollands Diep, dat 
voor fietsers en voetgangers niet te zien is.  
Een wandel- en fietspad op de dijk maakt 
het aantrekkelijk om een ommetje langs het 
water te maken. 

Moerdijk in verbinding met anderen kernen 
en de steden 

De jeugd wil haar vleugels uit kunnen slaan 
in andere kernen van Moerdijk of kunnen 
uitgaan in Breda. Een busverbinding (of 
anderszins) in de weekenden is nodig.  

Geen industrie op het terrein van Ballast 
Nedam naast de haven  

Het terrein moet worden gekocht door de 
gemeente en ontwikkeld worden. Uit 
eerder onderzoek van de PvdA is gebleken 
dat het geld hiervoor aanwezig is. 
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Standdaarbuiten 
 
Bekend in wijde omgeving van de lichtjesoptocht met carnaval en de Polderchallenge. Met 
het opknappen van de 250-jarige Keenesluis, de herontwikkeling van het suikerentrepot, de 
vernieuwde Standaard, is Standdaarbuiten eveneens een pareltje van de gemeente 
Moerdijk. 
 
Het instandhouden van voorzieningen in kleine kernen blijft belangrijk voor de leefbaarheid.  
Gelukkig zijn er ondernemers die willen investeren in Standdaarbuiten. Het is aan de 
overheid de ondernemers bij te staan en zeker niet tegen te werken. Het is aan de inwoners 
om ervoor te zorgen dat de ondernemers voldoende omzet halen.  
 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Nieuwbouw voor jonge gezinnen en 
senioren 

Door (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap of anderszins de ‘lege’ 
plekken in het dorp herontwikkelen. In 
standaardbuiten zijn er weinig 
huurwoningen voor starters. Om de jeugd 
de mogelijkheid te geven om in eigen kern 
te blijven wonen, is een betaalbare 
huurwoning nodig. 

Behoud van voorzieningen De gemeente steunt ondernemers en 
verenigingen die willen investeren, 
ondernemen. 

Behoud leefbaarheid in de buurt van de 
380KV lijn LEEFBAARHEID 

Met het rijk en de beheerder van het 
elektriciteitsnet maatregelen treffen, 
waardoor de leefbaarheid van bewoners in 
buurt van nieuwe tracé 380KV niet wordt 
aangetast.  
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Fijnaart 

 
Een van de grootste irritaties van de inwoners van Fijnaart is de oude supermarkt in het 
centrum. De PvdA heeft zich met succes ingezet om hier iets aan te veranderen. Echter, 
gaande het proces zijn er nog altijd onduidelijkheden over wanneer precies de verbouwing 
af zal zijn en of het ook überhaupt afgemaakt gaat worden. Hier blijven we de komende 
periode grip op houden en zorgen we ervoor dat de verbouwing met succes voltooid zal 
worden. 
 
Een ander punt van irritatie is het braakliggende ZNS-terrein. Nu de andere kant van Fijnaart 
in de nabijheid zal worden ontwikkeld, ligt het niet voor de hand om hier snel iets te laten 
ontwikkelen. We willen eerst de ontwikkeling van Fijnaart-West goed voltooien, alvorens we 
overgaan tot de ontwikkeling van het ZNS-terrein. Anders lopen we de kans dat bij 
ontwikkelingen op het gebied van woningbouw nieuwbouwhuizen leeg komen te staan of 
bestaande huizen in waarde zullen dalen, vanwege het grote nieuwe aanbod. Daarom willen 
we het gefaseerd doen. 
 
Fijnaartse jongeren willen we behouden voor Fijnaart. Daarom willen we hier 
experimenteren met Tiny Houses om jongeren de gelegenheid te geven om zelfstandig in 
Fijnaart te kunnen blijven wonen. Hier is goed openbaar vervoer voor van levensbelang. De 
bereikbaarheid van Fijnaart moet daarom vooruitgaan. Dit willen we realiseren door 
afspraken te maken met de provincie en Arriva, nadat wensen en behoeften van inwoners in 
kaart zijn gebracht.  
Als we aan jongeren denken, dan denken we ook aan uitgaan. Veel jongeren uit Fijnaart 
gaan in het weekend uit in Breda. Daarom is het onze wens om de partybus die vrijdag- en 
zaterdagnacht vanuit Breda naar Etten-Leur gaat om jongeren voor een laag bedrag veilig in 
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hun woonplaats terug te brengen ook door te trekken naar Fijnaart, zodat onze jeugd ook 
voor een laag bedrag veilig kan terugkeren naar huis. Ook jongeren uit omliggende kernen, 
zoals Helwijk en Willemstad, kunnen hier gebruik van maken. 
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

De oude supermarkt opknappen en een 
functie geven 

Grip houden op de ontwikkelingen en waar 
nodig ingrijpen 

Fijnaart verder ontwikkelen om meer 
inwoners aan te trekken, zonder leegstand 
of lagere huisprijzen. 

Gefaseerd Fijnaart uitbreiden. Eerst 
Fijnaart-West ontwikkelen, waarna we 
kijken naar het ZNS-terrein 

Jongeren behouden voor Fijnaart Realiseren van Tiny Houses en de partybus 
in de weekenden laten doorrijden naar 
Fijnaart 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

39 
Nu eerst de mensen 
PvdA Moerdijk Verkiezingsprogramma 2018 – 2022     

Langeweg 

 
Langeweg is een kleine kern waar de bewoners elkaar weten te vinden om samen de 
leefbaarheid van het dorp te verbeteren. De Partij van de Arbeid wil de bewoners daarbij 
steunen. Zij zet zich in voor een toekomstbestendig woonbeleid, met woningen van 
voldoende kwaliteit om ook de oudere bewoners in staat te stellen zolang zij dit willen, in 
Langeweg te kunnen blijven wonen. Maar ook dat er voor jongeren voldoende betaalbare 
woonruimte beschikbaar is. 
Voor kinderen en jongeren is goed onderwijs van groot belang. Ook nu het aantal kinderen 
in de gemeente Moerdijk terugloopt, vinden wij het belangrijk dat de Mariaschool in stand 
wordt gehouden. Het is een brede school met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, 
waardoor aan de kinderen van het dorp – naast opvang en onderwijs – buitenschoolse 
activiteiten wordt geboden. Het is voor veel Langeweggers met kinderen is de Mariaschool 
een ontmoetingsplaats en vervult zo een bindende rol in de samenleving van het dorp.  
Het verenigingsleven verdient de steun van onze partij. Veel inwoners laten door hun 
vrijwillige inzet zien dat zij met elkaar de verbinding tussen de mensen willen vormen. Het 
gemeenschapshuis ‘Ons Stedeke’ en sporthal ‘De Waai’ blijven nodig om onderdak te geven 
aan alle activiteiten.  
De verkeerssituatie heeft onze warme aandacht. Het kruispunt van de N285 met de kern van 
het dorp en Hamseweg blijft gevaarlijk. We zullen ons inspannen om hier verbetering in te 
brengen.  
De dorpstafel in Langeweg neemt initiatieven en moedigt burgers aan zich in te zetten voor 
het dorp. De Partij van de Arbeid houdt de vinger aan de pols om ook in de komende 
raadsperiode de participatie van inwoners via de stads- en dorpstafels te stimuleren.  
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Zevenbergschen Hoek 
 
Dit dorp ligt aan de oostelijke grens van onze gemeente en dicht bij trein- en wegtracés die 
de leefbaarheid van het dorp aan kunnen tasten. Dat geldt ook voor de nog te plaatsen 
windmolens langs de A16. De Partij van de Arbeid blijft zich inspannen om bij plaatsing van 
windmolens de overlast voor bewoners zo minimaal mogelijk te laten zijn. Ook steunen wij 
maatregelen om het sluipverkeer van de A16 door de dorpskern te verminderen en te 
verhinderen.  
Voor de leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek is de middenstand van belang. Wij zullen 
ons inspannen om de voorwaarden te creëren dat het huidige winkelstand ook in de 
toekomst behouden kan blijven. En dat het woningbestand mogelijkheden biedt om prettig 
te - blijven - wonen in het dorp. 
Basisschool De Hoeksteen is voor het dorp een belangrijke voorziening, niet alleen voor het 
onderwijs, maar ook als sociaal cement in het dorp. Wij maken ons sterk voor een beleid om 
voor deze brede school een nieuw gebouw te ontwerpen waarin meerdere voorzieningen 
kunnen worden gehuisvest. Zo wordt de school een echte ‘hoeksteen’ van het leven in 
Zevenbergschen Hoek.  
Veel inwoners spannen zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. Door 
inspraak bij de dorpstafel, maar ook door samenwerking met omliggende dorpen. De Partij 
van de Arbeid steunt de participatie van burgers in de politieke besluitvorming.  
 

Wat willen we bereiken Hoe willen we het bereiken 

Langeweg: De Mariaschool behouden Samen met het schoolbestuur ervoor 
zorgen dat de Mariaschool ook voor de 
langere termijn blijft behouden voor 
Langeweg 

Zevenbergschen Hoek: Sluipverkeer 
aanpakken 

De maatregelen die gepland staan versneld 
laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de 
kern vrij wordt en blijft van vrachtwagens 
en ander sluipverkeer 

Zevenbergschen Hoek: Nieuwe basisschool 
als kernpunt van het dorp 

De nieuwe basisschool moet een kernpunt 
worden voor het dorp. Dit willen we 
bereiken door het nieuwe te bouwen 
gebouw een multifunctioneel, duurzaam en 
toekomstbestendig gebouw wordt dat 
beeldbepalend is qua architectuur 
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Programmacommissie PvdA Moerdijk  
 
Mieke Pistorius 
Bisar Cicek 
Edwin van den Ouden 
Kees Hendrikx 
Marianne Pas 
 
Eindredactie: Kees Hendrikx 
Lay out: Edwin van den Ouden 
 
Vastgesteld door de ledenvergadering PvdA Moerdijk van 22 november 2017  
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PvdA Moerdijk kandidatenlijst 2018-2022 
 
Kandidaten op de lijst naam voorletters woonplaats  
1 Pistorius - van Geel M.A. (Mieke) (v) Zevenbergen  
2 Çiçek B. (Bişar) (m) Zevenbergen  
3 Schreuders C.G. (Remco) (m) Klundert  
4 Pas M.A. (Marianne) (v) Langeweg  
5 van den Ouden E. (Edwin) (m) Willemstad  
6 Dalderop B.J. (Jeffrey) (m) Zevenbergen  
7 Hendrikx C.H.M. (Kees) (m) Klundert  
8 de Ridder K.H. (Kees) (m) Fijnaart  
9 Schouwenaars H.C.A.M. (Henk) (m) Zevenbergen  
10 de Vos G. (Gerrit) (m) Fijnaart  
11 de Wit - Greuter M.G. (Marjolein) (v) Willemstad  
12 de Jong J.A. (Hans) (m) Fijnaart 
______________________________________________________________ 


