
Klundert is een mooi en vriendelijk stadje met 
een karakteristiek, historisch centrum en goede 
voorzieningen. Dat willen we zo houden en verder 
verbeteren. Hierbij moet het verenigingsleven 
worden gestimuleerd. Daarnaast willen we onder 
andere meer sociale huurwoningen bouwen, zodat 
iedereen zeker kan zijn van een huis in Klundert. 
De Bult van Pars willen we saneren met respect 
voor de historische waarde van de ondergrond. 
Samen met inwoners en ondernemers willen we 
kijken wat er mogelijk en gewenst is op deze 
plek. Grachten, vestingwerken en het openbaar 
groen moeten beter worden onderhouden. Het 
historische stadhuis willen we weer een publieke 
functie geven. 
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Toegankelijke	voorzieningen
Inwoners weten vaak niet op welke 
voorzieningen zij recht hebben. 
Als ze het al te weten komen, dan 
lopen ze alsnog tegen een berg 
bureaucratie aan. Wij willen alle 
voorzieningen toegankelijker maken, 
mensen moeten krijgen waar ze recht 
op hebben.

De	jeugd	behouden
Jongeren gaan vaak Moerdijk uit 
om op kamers te wonen. Met goede 
verbindingen in het openbaar 
vervoer en betaalbare woonruimte, 
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 wonen. 

Een	duurzame	toekomst
We willen ons richten op duurzame 
projecten, die tegelijkertijd zoveel 
mogelijk de woningbouw, het milieu 
en de (lokale) werkgelegenheid 
ten goede komen. Alle sociale 
huurwoningen willen we voorzien 
van zonnepanelen, zonder dat de 
woonlasten stijgen.

Goede	zorg	en	hulp	aan	huis
We willen dat Moerdijkers die hulp 
nodig hebben, zeker zijn van snelle 
toegang tot de hulp. Inwoners 
moeten kunnen rekenen op een vaste 
persoon, die bij je langs komt op een 
vast tijdstip. Niet telkens een andere 
medewerker van de zorg. Want dan 
is er geen oog voor verslechteringen 
van de gezondheid of voor 
overbelasting van de mantelzorger.

https://moerdijk.pvda.nl
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