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Voorwoord 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Moerdijk. De rol van onze 

gemeente is het scheppen van voorwaarden en omstandigheden waardoor de 

inwoners van de gemeente Moerdijk veilig, welvarend en zeer plezierig kunnen 

wonen.   

Moerdijk heeft de afgelopen periode zoals zo vele andere gemeenten een 

uitdagende tijd gehad. De centrale overheid heeft veel taken naar de gemeenten  

overgeheveld. Op zich een goede zaak, omdat een gemeentelijk bestuur veel 

dichter bij de burger staat dan de centrale overheid in Den Haag. 

De VVD heeft in de afgelopen periode deel uitgemaakt van het college van 

burgemeester en wethouders. Onze wethouder Thomas Zwiers, lid van het college 

van burgemeester en wethouders, heeft een grote en zeer goede bijdrage 

geleverd aan dit proces. Onze gemeenteraadsleden hebben hieraan bijgedragen 

en zijn altijd zeer constructief en waar nodig kritisch geweest.    

Wat willen wij als VVD Moerdijk: 

Wij willen in Moerdijk en binnen alle kernen die onderdeel zijn van de gemeente, 

een samenleving waarin je in veilig, welvarend en plezierig kunt leven en vrij bent 

om je eigen keuzes te maken. Een samenleving waarin iedereen zich maximaal 

kan ontplooien, in staat is voor zichzelf te kunnen zorgen en verantwoordelijkheid 

neemt voor degene die dat niet kan.  

De huidige goede economische situatie, mede het gevolg van een goed 

kabinetsbeleid onder leiding van Mark Rutte, biedt veel kansen, echter die kansen 

moeten wel gepakt worden.  

Ons verkiezingsprogramma 2018 -2022 is daarom volledig gericht op  

“Kansen zien en kansen pakken.” 

De groeiende economie biedt ruimte aan ondernemers in de industrie, de 

agrarische sector en recreatie en toerisme nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De  
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VVD wil dat de ondernemers deze ruimte ook kunnen krijgen en niet door allerlei 

beklemmende regelgeving in hun ontwikkeling beperkt worden. 

Dit betekent werkgelegenheid, meer welvaart en ontplooiingskansen voor de 

inwoners van onze gemeente. 

Veiligheid is eveneens een speerpunt thuis en op het werk. Meer blauw op straat 

door middel van wijkagenten, overleg met de industrie over industriële veiligheid. 

Ook de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving staat hoog in het vaandel 

van de VVD. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor diegenen die dat zelf 

niet kunnen. De vraag dient echter altijd te zijn: “Wat heb ik nodig?” en niet 

“Waar heb ik recht op?” 

In de komende periode worden veel kansen geboden, maar we moeten ze ook 

pakken. 

 

Melt de Haas 

Voorzitter Lokale Commissie VVD Moerdijk  
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Kansen zien en kansen pakken 
 
De gemeente Moerdijk doet ertoe, economisch, qua oppervlakte en variëteit van 
onze kernen en buitengebied. De VVD Moerdijk ziet veel kansen. De VVD Moerdijk 
wil de kansen pakken die wij als gemeente hebben. We zijn er van overtuigd dat 
er voldoende kansen zijn op groei. Wij willen geen krimpende en vergrijzende 
gemeente worden, zoals sommige pessimistische onderzoeken uitwijzen. 
Wanneer dit wel zou gebeuren, ontstaan problemen op het gebied van financiën, 
zorg en het voorzieningenniveau in onze kernen. Hierdoor wordt de gemeente 
steeds minder aantrekkelijk om in te wonen. Dit is een neerwaartse spiraal die de 
VVD Moerdijk gaat voorkomen. 
 
De gemeente Moerdijk is een aantrekkelijke gemeente om te werken, 
ondernemen, recreëren en vooral ook om te wonen. Voor huidige inwoners, maar 
ook om nieuwe inwoners aan te trekken. 
 
Daarom wil de VVD Moerdijk: 
 
Kansen pakken op het gebied van ondernemerschap. Bedrijven scheppen banen, 
zorgen voor draagvlak voor voorzieningen, dragen bij aan een duurzame 
gemeente en sponseren onze lokale verenigingen. Moerdijk is met het grote 
zeehaven- en industriecomplex en het uitgestrekte buitengebied met haar 
landbouwbedrijven een bijzondere gemeente. Wij moeten als gemeente proberen 
hier zo veel als mogelijk van te profiteren, door de kansen te pakken die de  ‘spin-
off’ van een welvarende economie biedt.  
 
Kansen pakken op het gebied van veiligheid. Veiligheid in onze kernen en op het 
industrieterrein Moerdijk. Dit betekent onder meer: voldoende hulpdiensten die 
op tijd ter plaatse kunnen zijn, verkeersveiligheid, proactief reageren op risico’s 
die in onze gemeente spelen. 
 
Kansen pakken om nieuwe inwoners te huisvesten en bestaande inwoners te 
behouden. Hiervoor moet meer gebouwd gaan worden in alle kernen. Nieuwe 
woningbouw moet meer onderscheidend en aantrekkelijk zijn dan nu het geval is. 
 
Kansen pakken om een duurzame gemeente te zijn. De druk op het milieu wordt 
steeds groter en de transitie van fossiele naar duurzame energie steeds 
belangrijker. De VVD Moerdijk vindt dat de gemeente Moerdijk moet streven een 
duurzame gemeente te zijn, hierin kan de gemeente zich onderscheiden van 
andere gemeenten. Duurzaamheid vraagt om innovatie en dit biedt ook 
economische kansen. 
 
Kansen pakken op het gebied van vergroening van onze gemeente. We moeten 
een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge gezinnen. Dit betekent voldoende 
voorzieningen voor jonge gezinnen, zoals goede en veilige scholen, kinderopvang 
en speelgelegenheid, maar ook voldoende werkgelegenheid en gunstige 
omstandigheden om te ondernemen. 
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Kansen pakken op het gebied van toerisme en recreatie. Zowel de watersport als 
verblijfsrecreatie bieden kansen voor de lokale economie van Moerdijk, niet 
alleen voor de toeristische sector, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. 
Verder trekt toerisme mensen naar onze kernen en zorgt voor promotie van onze 
gemeente bijvoorbeeld als gemeente om te gaan wonen. Willemstad is de 
belangrijkste kern als het om toerisme en recreatie gaat, maar er liggen ook 
kansen voor andere kernen. 
 
Kansen pakken om mensen die het moeilijk hebben er bovenop te helpen. Het 
uitgangspunt van de VVD Moerdijk is: bouwen op eigen kracht van de burger. Dit 
geldt voor zowel jong als oud. Als mensen echt hulp nodig hebben, moeten zij 
kunnen rekenen op voldoende zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit vanuit de 
gemeente. Wanneer hulp gezocht wordt, moet de mens centraal gesteld worden 
bij het vinden van maatwerkoplossingen. Ofwel: één gezin, één plan en één 
regisseur.   
 
Kansen pakken op het gebied van het verbeteren van het financieel beleid. De 
VVD Moerdijk maakt zich sterk voor lage lokale lasten met een gedegen financieel 
beleid als noodzakelijke randvoorwaarde.  
 
Kansen pakken om met betere dienstverlening een betere gemeente te worden. 
De VVD Moerdijk wil een transparante gemeente zijn met een hoge kwaliteit van 
dienstverlening, en die meedenkt om initiatieven mogelijk te maken in plaats van 
regels te verzinnen waarom dingen niet mogelijk gemaakt zouden kunnen  
worden. 
 
Kansen pakken om het onderwijs in de gemeente toekomstbestendig te maken, 
zodat dit aansluit op de vraag van ouders/kinderen en de toekomstige kansen op 
de arbeidsmarkt. 
 
Kansen pakken op het gebeid van kunst, cultuur en sport. Kunst en cultuur zijn van 
grote waarde voor inwoners en de samenleving als geheel. Zij stimuleren 
creativiteit, dragen bij aan beeldvorming en leiden tot talentontwikkeling en 
innovatie.  
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Een goede economie zorgt voor banen en 
leefbaarheid 
Een goede economie is essentieel voor de leefbaarheid van onze gemeente. Een 
goede economie schept banen, zorgt voor draagvlak voor voorzieningen en voor 
sponsoring van onze lokale verenigingen door bedrijven. Moerdijk is met het grote 
zeehaven- en industriecomplex een bijzondere gemeente. Wij moeten als 
gemeente proberen hier zo veel als mogelijk van te profiteren, door de ‘spin-off’ 
die dit kan bieden. We moeten bedrijven aan Moerdijk weten te binden die ook 
daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente.  
 
Keuzes maken in economisch beleid 

• Op nieuwe bedrijven die uitsluitend willen werken met (tijdelijke) 
buitenlandse arbeidsmigranten, zitten wij niet te wachten. 

• De arbeidsmigranten die in deze regio verblijven, moeten nette 
huisvesting hebben. De VVD Moerdijk is tegen een grote concentratie van 
arbeidsmigranten in onze kernen. 

• We willen dat de gemeente toewerkt naar een circulaire economie waarin 
leefbaarheid, ondernemerschap en toegevoegde waarde de gemeente 
vitaal houden. Zo kunnen vermeerdering van economische waarde, 
ecologische waarde en sociale waarde samen gaan. 

 
Ruimte om te kunnen ondernemen 

• Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet zo snel mogelijk worden 
ontwikkeld. Het LPM levert ons direct, naast werkgelegenheid en een 
‘spin-off’ aan onze lokale ondernemers, ook andere voordelen op, zoals 
het mogen bouwen van ruim 800 woningen en tientallen miljoenen aan 
investeringen door de provincie in onze gemeente.  

• Het stationsgebied Lage Zwaluwe biedt veel economische kansen en moet 
zo snel mogelijk ontwikkeld worden. Dit is een perfecte locatie voor 
(hoogwaardige) bedrijvigheid, aan de rand van het haven- en 
industrieterrein, naast de A16 en het NS-station. Dit heeft als bijkomend 
voordeel dat er meer (sociale) veiligheid rondom het stationsgebied wordt 
gecreëerd. 

• Lokale bedrijven die verankerd zijn in onze kernen, moeten de 
mogelijkheid krijgen zich in de nabijheid van de kern te hervestigen, 
bijvoorbeeld wanneer zij op zoek zijn naar een groter pand. Wanneer 
hiervoor geen ruimte beschikbaar is, op basis van de huidige capaciteit, 
zegt de gemeente geen “nee”, maar gaat de gemeente samen met het 
bedrijf op zoek om een hervestiging planologisch mogelijk te maken. 
 

De agrarische sector 

• De agrarische sector heeft te maken met veel regels, de VVD Moerdijk wil 
ook in deze sector ruimte om (overbodige) regels af te schaffen. 

• De agrarische sector is gebaat bij de mogelijkheid om gepaste 
nevenactiviteiten te ontwikkelen. Dit zijn activiteiten die aanpalend zijn 
aan de agrarische sector, maar bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied 
van toerisme en recreatie en het verkopen van producten uit de streek.  
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• De wegen in het buitengebied dienen geschikt gemaakt te worden naar de 
huidige maatstaf. Agrarische voortuigen worden steeds groter. Waar 
nodig moeten wegen hiervoor geschikt worden gemaakt. Op deze manier 
kunnen alle weggebruikers veilig gebruik maken van onze gemeentelijke 
wegen. 

• De agrarische sector is een innovatieve sector.  In het kader van het 
terugdringen van de CO2-uitstoot biedt de landbouw oplossingen. Tevens 
vervult de landbouw in een agrarische gemeente als Moerdijk een 
belangrijk functie in watermanagement (water vasthouden en 
waterafvoer).  En niet te vergeten de primaire functie van 
voedselleverancier. In het uitgestrekte Moerdijkse gebied met fiets en 
wandelpaden biedt de landbouw een belangrijke toegevoegde waard in 
de beleving van het landschap.  

• Als agrarische bedrijven willen doorontwikkelen, moet de gemeente daar 
te allen tijde voor open staan, bijvoorbeeld door niet star te zijn bij het 
afgeven van vergunningen. Denk daarbij aan teelt beschermende 
voorzieningen en aan experimenten op het gebied van duurzaamheid.  

• Agrarische bedrijven dienen bij het beheer van natuur en landschap een 
gelijkwaardige plaats te kunnen innemen naast natuurorganisaties.  
De combinatie waarbij agrariërs landschapsbeheer uitoefenen, wordt 
gestimuleerd. Er moet geen onnodige onttrekking aan land- en 
tuinbouwgebieden zijn voor natuurontwikkeling. Wanneer dit wel nodig 
is, moeten bedrijven worden gecompenseerd. 

• Het gebruik van duurzame energiebronnen binnen de agrarische sector, 
anders dan windmolens, willen we faciliteren door belemmerende 
regelgeving weg te nemen.  

• Ook in het buitengebied is snel internet nodig. In regionale samenwerking 
uitrollen is helaas mislukt. Er moet nu echt vaart gemaakt worden door de 
gemeente met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. 

 
Midden- en kleinbedrijf 

• De mogelijkheid tot zondagsopenstelling moet behouden blijven. Iedere 
winkelier kan overigens zelf kiezen of hij hiervan gebruik wil maken. De 
VVD Moerdijk heeft de afgelopen jaren ervoor gestreden dat de winkels 
ook op zondag open mochten zijn. 

• Lokale ondernemers moeten optimaal kunnen profiteren van de bedrijven 
op het industrieterrein. De gemeente faciliteert contacten onderling. Er 
moeten meer kansen ontstaan voor lokale ondernemers. 

• Alle ondernemers zouden, indien gewenst, iedere twee jaar bezocht 
moeten worden door de gemeente om te bespreken waar zij tegenaan 
lopen, wat hun ambities zijn en hoe de gemeente dit kan faciliteren. 
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Investeren in de centra van onze kernen 
De detailhandel verandert, bijvoorbeeld door de toename van internetverkopen. 
Dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Het is wel belangrijk dat de gemeente 
het mogelijk maakt dat we voldoende detailhandel in onze kernen blijven 
behouden. Detailhandel is een belangrijke voorziening in onze kernen. Bij een 
levendig centrum hoort wat de VVD Moerdijk betreft ook horeca. 

• De centra moeten prettige plekken zijn om te verblijven. De VVD Moerdijk wil 
dat er in de centra ook geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld speelvoorzieningen 
voor kinderen en ruimte is voor terrassen. 

• Boodschappen doen, moet vooral gemakkelijk zijn. Dit betekent voldoende 
parkeergelegenheid om boodschappen te kunnen doen en alle winkels dicht 
bij elkaar. Dit vraagt om een goed gefaciliteerde compacte winkelstructuur. 

• De VVD Moerdijk is geen voorstander van supermarkten op 
bedrijventerreinen. We willen alle winkels zo veel mogelijk clusteren in de 
centra. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van het centrum en de levendigheid 
van onze kernen. 

• De VVD Moerdijk wil dat er werk gemaakt wordt van de centrumontwikkeling 
in Klundert, zodat er in Klundert een centrumfunctie is die op de lange termijn 
kan blijven bestaan. Een sterke supermarktfunctie is hierbij cruciaal. 

• We willen onderzoeken, mede door gebruik te maken van de dorpstafel 
Fijnaart,  of er een verdere impuls gegeven kan worden aan het centrum van 
Fijnaart. 

• De gemeente houdt de komende jaren 8 miljoen over op de begroting. De 
VVD Moerdijk wil deze middelen inzetten om een impuls te geven aan de 
centra van Fijnaart, Klundert en Willemstad. In Willemstad onder meer voor 
het opknappen van de vestingwerken. 

• De VVD Moerdijk vindt dat de gemeente moet faciliteren dat detailhandel en 
supermarkten kunnen blijven voortbestaan, mogelijk zelfs verder kunnen 
doorontwikkelen in kleinere kernen zoals Standdaarbuiten, Zevenbergschen 
Hoek en Willemstad. 
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Meer investeren in een betere service aan 
inwoners en ondernemers 
De VVD Moerdijk is zich ervan bewust, dat iedere euro die de gemeente uitgeeft 
belastinggeld is, daarom wil de VVD Moerdijk een kleine en efficiënte ambtelijke 
organisatie die kwaliteit levert, met als belangrijkste uitgangspunten: 
verantwoordelijkheid nemen en geven, meedenken en faciliteren, afspraak is 
afspraak, transparantie en integriteit. De VVD Moerdijk wil een transparante 
gemeente met een hoge kwaliteit van dienstverlening, die meedenkt om 
initiatieven mogelijk te maken in plaats van regels te verzinnen waardoor dingen 
niet mogelijk gemaakt zouden worden. De VVD Moerdijk vindt dat er teveel regels 
zijn en wil hier graag in gaan snijden. 

• De gemeente Moerdijk is als maatschappelijk verantwoorde organisatie 
dienstbaar, ondernemend en transparant. 

• Moerdijk is ambitierijk. Dat vergt een ambitierijke ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie die blijvend kwaliteit levert. Een kleine en efficiënte overheid, met 
een organisatie die is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen en geven, 
afspraken nakomen en integer handelen. De VVD Moerdijk vindt het 
vanzelfsprekend dat de gemeentelijke organisatie zich flexibel kan aanpassen 
aan de veranderingen in de maatschappij en aan de wensen van haar 
inwoners. 

• Goed openbaar bestuur begint bij duidelijkheid wie waarover gaat. Als 
glashelder is wie er verantwoordelijk is, gaan er minder dingen mis. Dan krijg 
je een duidelijk antwoord en word je niet van het kastje naar de muur 
gestuurd.  

• Antwoorden op vragen en opmerkingen van burgers moeten niet alleen 
sneller, maar ook begrijpelijker.  De VVD Moerdijk wil af van brieven die alleen 
door juristen begrepen kunnen worden. 

• Het ambtelijk apparaat moet geen onnodig hoge kostenpost zijn. Het 
ambtelijk apparaat moet niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is en 
toegesneden zijn op de gemeentelijke taken. De VVD Moerdijk betaalt liever 
voor de kwaliteit in plaats van voor de hoeveelheid ambtenaren. 

• De gemeente moet transparanter zijn over de kosten die zij maakt, omdat 
uiteindelijk de rekening aan de burgers en bedrijven wordt gepresenteerd. 

 
Vereenvoudigen vergunningen en regels 

• De VVD Moerdijk wil in de komende periode een onderzoek uitvoeren naar 
overbodige tegenstrijdige regels en regels die hun doel ‘voorbij schieten’,  met 
als doel de actie deze regels af te schaffen en regels te vereenvoudigen. 

• Vermindering van regeldruk ontstaat door verlenging van geldigheidsduur en 
het niet steeds invullen van nagenoeg dezelfde formulieren. 

• Regels zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen en kaders aan te geven. 
Handhaving van regels is geen doel op zich.  

• VVD Moerdijk  wil graag sneller duidelijkheid over vergunningen. Wij willen 
dat de meeste vergunningen binnen een dag worden verleend. De gemeente 
moet meedenken met inwoners en bedrijven om te proberen mogelijk te 
maken wat zij graag willen binnen de regels, in plaats van regels te verzinnen 
waardoor dingen vooral niet kunnen.  
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• De gemeente reageert snel op vragen en aanvragen van burgers, bedrijven en 
verenigingen, zodat er snel duidelijkheid is. Met ‘snel’ bedoelen wij veel 
sneller dan de nu wettelijk voorgeschreven termijnen. 

 
Betrokkenheid burgers  

• Burgers moeten vanaf het begin van het planproces betrokken worden bij 
ontwikkelingen die van invloed zijn op hun leef- en woonomgeving. Dus geen 
inspraak achteraf, maar juist vooraf. Hierin moet de gemeente vooraf 
duidelijke verwachtingen scheppen over wat men kan verwachten. 

• De gemeente Moerdijk denkt mee om de wensen van burgers, bedrijven en 
verenigingen zoveel mogelijk te realiseren. 

• De VVD Moerdijk wil graag dat we ook meer innovatievere vormen van 
burgerparticipatie ontwikkelen. Bijvoorbeeld door meer online mogelijkheden 
van burgerparticipatie op te zetten om zo ook een breder publiek te kunnen 
bereiken. 
 

Samenwerking met gemeenten 

• Samenwerking tussen gemeenten is essentieel en moet primair als doel 
hebben om de kwaliteit te verhogen en kosten, bijvoorbeeld op het ambtelijk 
apparaat, te besparen. Daarnaast is en blijft de gemeente verantwoordelijk en 
stelt zij duidelijke kaders aan deze samenwerkingsverbanden. De gemeente 
moet meer sturen op de kosten en de kwaliteit van deze 
samenwerkingsverbanden. 
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Ambitieus en verstandig duurzaam 
De druk op het milieu wordt steeds groter en de transitie van fossiele naar 
duurzame energie steeds belangrijker. De VVD Moerdijk vindt dat de gemeente 
Moerdijk er naar moet streven een duurzame gemeente te zijn, hierin kan de 
gemeente zich onderscheiden van andere gemeenten. Daarnaast biedt dit ook 
economische kansen.   
 

• Windenergie op grote schaal op land is geen duurzame investering voor de 
lange termijn. Wij zijn dan ook tegen de verdere uitbreiding van windenergie 
in onze gemeente in de buurt van onze kernen.  Wij verwachten dat er meer 
toekomst is voor andere energiebronnen, omdat deze op den duur effectiever 
en efficiënter zullen zijn, zoals zonne-energie en geothermie (aardwarmte).  

• Ondernemers en andere initiatiefnemers moeten alle ruimte krijgen om de 
energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd willen wij de verschillende 
bestaande energiebronnen combineren en bestaande subsidies meer richten 
op innovatie.  

• Bedrijven en mensen die ‘vervuilen’, moeten geprikkeld worden om energie te 
besparen of meer duurzame energie te gebruiken. 

• Nieuwe woningbouwprojecten moeten zoveel als mogelijk energieneutraal 
zijn: optimale isolatie, van het gas af (geen gasaansluiting meer), gebruik van 
geothermie, zonne-energie etc. 

• De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om het 
besparen van energie en het gebruik van alternatieve vormen van energie. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnecollectoren op openbare gebouwen, 
maar bijvoorbeeld ook door het verder verduurzamen van het wagenpark van 
de gemeente. 

• Gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis en buurthuizen, moeten 
duurzaam zijn en waar dit kan gecertificeerd (BREEAM-NL)  zijn. 

• Bij inkoopprocessen moeten aanbieders die bewust omgaan met 
duurzaamheid voorrang krijgen. 

• De stimuleringsregeling die er in Moerdijk bestaat om woningen 
levensbestendig te maken en te verduurzamen, moet beter gepromoot 
worden. 

• Restwarmte van het industrieterrein kan ook gebruikt worden in onze kernen, 
bijvoorbeeld voor verwarming. Dit betekent dat wij groot voorstander zijn van 
de uitrol van het ‘Energyweb XL’. 

• Olifantsgras (Miscanthus) moet worden gekweekt op terreinen die voor 
langere tijd leegstaan.  Olifantsgras is bruikbaar voor biobrandstof of 
bioplastic. En de vezels zijn te verwerken tot kleding, papier, spaanplaat en 
biobeton. Daarnaast neemt dit gewas veel CO2 op. 
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Onderscheidende woningbouw in de 
gemeente Moerdijk is een grote kans 
 
De VVD Moerdijk blijft bouwen aan de toekomst van de gemeente Moerdijk. Er 
moet meer gebouwd worden. In alle kernen waar er vraag is. Er moet worden 
gebouwd voor eigen behoefte, als ook met het doel om mensen van buiten aan te 
trekken, om de verwachte bevolkingsdaling zoveel mogelijk tegen te gaan en 
draagvlak te houden voor onze voorzieningen.  
De gemeente Moerdijk is een werkgelegenheidsgemeente, we hebben meer banen 
dan onze inwoners kunnen invullen. Hier ligt een kans om mensen die werkzaam 
zijn in Moerdijk, maar niet uit de regio komen, te laten wonen in de kernen van de 
gemeente Moerdijk. En daarbij gaat het om bouwen wat toegevoegde waarde 
heeft, het bouwen van een andere woningvoorraad, onder andere als gevolg van 
gezinsverdunning.  
 
 
Aansprekender bouwen  

• De bestaande wijze van bouwen is te weinig innovatief en te veel ‘dertien-in- 
een-dozijn’. De wijze waarop de wijken worden ontwikkeld en de type huizen 
moeten meer aansprekend zijn. Het is ons inziens mogelijk om een wijk 
aantrekkelijk in te richten met unieke woonconcepten onder vernieuwende 
architectuur, die duurzaam, veilig, en levensloopbestendig zijn. 
Dit moet er toe bijdragen, dat mensen kiezen voor een woning in onze 
gemeente. 

• De welstandscommissie zit innovatie in de weg. We zien dat er nog steeds erg 
traditioneel gebouwd wordt. Om aansprekender te kunnen bouwen, pleit de 
VVD Moerdijk voor afschaffing van de gemeentelijke welstandscommissie. 
Nieuwe woningen moeten zo veel als mogelijk energieneutraal zijn. 

• De woningbouw moet zich meer richten op het binden van jonge gezinnen aan 
de gemeente Moerdijk. Ook de doorstroom van senioren moet worden 
vergroot. 

• CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zoals in 
Standdaarbuiten, moeten worden gesteund. Mensen worden hierdoor in de 
gelegenheid gesteld zelf in hun woonbehoefte te voorzien.  

• De gemeente Moerdijk moet meer doen aan het promoten van onze 
gemeente als aantrekkelijke gemeente met mooie kernen. Er ligt een grote 
kans om meer mensen die nu op het industrieterrein Moerdijk werken, in 
onze gemeente te laten wonen. Hier moet met ‘Moerdijk marketing’ meer 
actie op worden gezet. 

• Er moet in 2018 een concreet actieplan “Moerdijk vitale woongemeente” 
worden opgesteld waarin bovenstaande punten aan de orde komen. Dit plan 
moet vervolgens worden uitgevoerd.  De VVD is zeer kritisch over het 
bestaande ‘woning behoefte onderzoek’ dat door de gemeente wordt 
uitgevoerd. 

• De VVD Moerdijk vindt dat er zoveel als mogelijk naar behoefte moet worden 
gebouwd in alle kernen. 
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Wonen  

• De VVD Moerdijk wil het eigen woningbezit zoveel mogelijk stimuleren. Een 
gezonde mix tussen sociale bouw, huur, vrije sector en betaalbare 
starterswoningen is belangrijk. 

• Er moet voldoende aandacht zijn voor starters op de woningmarkt. Er moet 
meer gebouwd worden op basis van de (latente) vraag uit de markt. Daarnaast 
blijft de VVD Moerdijk voorstander van de starterslening. 

• Er moet meer gebouwd worden voor senioren. Om aan de vraag aan 
seniorenwoningen te voldoen, maar ook om doorstroom op gang te brengen. 
Uit onderzoek blijkt dat de verkoop van een seniorenwoning zorgt voor 
meerdere verhuisbewegingen en dus ook doorstroom vanuit 
starterswoningen. 

• De VVD Moerdijk wil dat onderzocht wordt of in de hoek De Hil-Hazeldonkse 
Zandweg in Zevenbergen een inbreidingslocatie kan zijn voor woningbouw, 
eventueel aangevuld met bedrijfsruimte. Dit om nieuw elan te geven aan deze 
rommelige entree van Zevenbergen. 
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Toerisme en recreatie als economische kans 
Zowel de watersport als verblijfsrecreatie zijn belangrijk voor de Moerdijkse lokale 
economie, niet alleen voor de toeristische sector, maar ook voor het midden- en 
kleinbedrijf.  Verder trekt toerisme mensen naar onze kernen en zorgt voor 
promotie van onze gemeente. Willemstad is de belangrijkste kern als het om 
toerisme en recreatie gaat, maar we moeten de bezoekers van Willemstad ook 
‘verleiden’ om de andere kernen binnen de gemeente te bezoeken.  
 

• Naast Willemstad ziet de VVD Moerdijk ook meer recreatieve kansen voor 
Klundert en Zevenbergen. De Bottekreek in Klundert en de vestingwallen 
kunnen bijvoorbeeld beter worden benut. De VVD Moerdijk wil dat er door de 
gemeente onderzocht wordt welke kansen er zijn in Klundert en dat er een 
plan van aanpak wordt gemaakt om dit te realiseren en dat dit plan van 
aanpak wordt uitgevoerd. 

• Het water komt deels terug in het centrum van Zevenbergen. Echter met het 
doortrekken van de Roode Vaart in Zevenbergen wordt een aantrekkelijke, 
toeristisch- recreatieve verbinding gecreëerd tussen het Hollands Diep en de 
Mark. De wens van de VVD Moerdijk is dat de Roode Vaart uiteindelijk 
volledig open gaat. De VVD Moerdijk wil dat er een haalbaarheidsstudie wordt 
uitgevoerd om in een tweede fase de Roode Vaart doorvaarbaar te maken. 

• Het  Mauritshuis in Willemstad wordt ontwikkeld tot een bezoekerscentrum 
voor de ‘stelling van Willemstad’. Wat ons betreft gebeurt dit door de oude 
verhalen op een ‘nieuwe multimediale wijze’ te vertellen. Dit 
bezoekerscentrum moet de mensen uitnodigen de verdere stelling van 
Willemstad te bezoeken met haar forten, maar bijvoorbeeld ook met het 
vestingstadje Klundert. De VVD Moerdijk is bereid hier een eenmalige 
investering van 1 miljoen euro voor te doen. Het Mauritshuis kan dan ook 
gaan fungeren als VVV-kantoor, met als aanvulling de bestaande 
informatiepunten in de verschillende kernen. 

• De gemeentelijke jachthavens in Willemstad en Moerdijk moeten niet meer 
door de gemeente worden geëxploiteerd. Gezien het strategisch belang moet 
de gemeente eigenaar blijven van de jachthaven, maar de exploitatie uit 
handen geven aan een externe partij. We verwachten dat daarmee de 
kwaliteit van de jachthaven wordt vergroot en dat er beter ingespeeld kan 
worden op de wensen van de moderne waterrecreant. 

• De VVD Moerdijk wil een (lang)parkeerplaats realiseren aan de oostzijde van 
de jachthaven van Willemstad. Deze parkeerplaats moet ruimte bieden aan 
langparkeerders voor de jachthaven en voor mensen die werkzaam zijn in 
Willemstad. 

• Er moet extra geïnvesteerd worden in bezoek van boten van riviercruises, 
door het aanleggen van een separate steiger aan de oostkant van Willemstad, 
onder strikte voorwaarde dat er een goed programma komt waarin er meer 
geprofiteerd kan worden van de riviercruisepassagiers voor Willemstad en 
voor de regio. Willemstad en de regio moeten namelijk wel wat (economisch) 
overhouden aan deze ontwikkeling. 

• We zijn een regio waarin veel wordt gefietst. Om fietspaden beter 
toegankelijk te maken, moet er structureel extra onderhoud worden 
gepleegd. De VVD Moerdijk wil dat hiervoor op jaarbasis extra EUR 100.000 
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wordt uitgetrokken voor onderhoud en het aantrekkelijker maken van de 
fietsverbindingen. 

• De Noordrand in Zevenbergen biedt ruimte en kansen voor 
vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de oude 
suikerfabriek. Deze kansen moeten we met beide handen aangrijpen. 

• Wij willen dat er een fietspad komt dat Willemstad met het sluizencomplex 
verbindt. Wij zien dat als een goede aanvulling op het bestaande 
fietspadennetwerk. 

• De VVD Moerdijk wil het toeristisch fonds dat een aantal jaar geleden is 
geïnitieerd, voortzetten. In het toeristisch fonds wordt het bedrag dat de 
gemeente overhoudt aan de toeristenbelasting opnieuw geïnvesteerd in de 
vrijetijdseconomie. 

• De VVD Moerdijk wil blokkades in regels opheffen voor mensen die een 
initiatief hebben in de toeristische sector. We moeten gebruik maken van 
creatieve ideeën die de toeristische en recreatieve functie van de gemeente 
versterken. 
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Kansen benutten om onze gemeente veiliger 
te maken 
 
Zorgdragen voor een veilige gemeente is wat de VVD Moerdijk betreft de kerntaak 
van het gemeentebestuur. Veiligheid kent meerdere aspecten, zoals bestrijding 
van criminaliteit, fysieke veiligheid, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.  
 
Bestrijding van criminaliteit 

• In onze gemeente en in de regio is helaas sprake van een grote mate van 
drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit. Wij verwachten van het 
gemeentebestuur, dat het blijft aandringen bij de politie en openbaar 
ministerie om hier ‘met man en macht’ tegen op te treden. 

• Onze eigen toezichthouders zijn ogen en oren als het gaat om tekenen van 
criminaliteit. Zij moeten op deze taak verder worden voorbereid om dit goed 
te kunnen signaleren. 

• De politie moet een permanente voorziening krijgen in het gemeentehuis, van 
waar zij kunnen aanrijden naar meldingen in onze gemeente en waar zij ook 
inwoners kunnen spreken en aangiftes kunnen opnemen. 

• Meer politieagenten zichtbaar op straat. Het gemeentebestuur moet zich 
actief blijven inzetten om meer politieagenten op straat te krijgen in onze 
kernen en op het haven- en industrieterrein. 

• De buurtpreventieteams hebben inmiddels laten zien dat zij nut hebben. De 
VVD Moerdijk juicht dergelijke initiatieven toe. De VVD Moerdijk vindt dat 
buurtpreventieteams structureler gefaciliteerd moeten worden om hun taak 
goed uit te kunnen voeren. Dit kan uit het beschikbaar stellen van kennis en 
middelen en de samenwerking met gemeente en politie. 

• Naast het optreden tegen criminaliteit is het belangrijk om criminaliteit te 
voorkomen. Wij willen dat het jongerenwerk meer ingezet wordt om 
bijvoorbeeld problemen met hangjongeren op te lossen. 

 
 
Verkeersveiligheid 

• Extra investeren in verkeersveiligheid op onze gemeentelijke wegen. Op basis 
van een concreet actieprogramma met prioritering wil de VVD Moerdijk hier 
de komende jaren nogmaals minimaal 1 miljoen investeren om bestaande 
wegen veiliger te maken. 

• Aanleg van de randweg om Klundert 

• Aanleg van de Noordelijke Randweg om Zevenbergen. 

• We zien te veel wegen waar maar 30 km is toegestaan, maar die niet als 
zodanig zijn ingericht. Wegen die 30 km-zone zijn/worden, dienen een daarbij 
passende inrichting te hebben. 

• VVD Moerdijk wil dat de gemeente in overleg met de scholen blijft werken 
aan verkeersveiligheid. Dit moet gericht zijn op gedragsbeïnvloeding en 
gedragsverandering van de schoolgaande jeugd. 
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Veilige omgeving 

• Naast voor het haven- en industrieterrein moet er voldoende aandacht zijn 
voor de veiligheid in onze kernen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het 
garanderen van brandweerzorg en de aanrijtijden van ambulances 

• Het veiligheidssysteem (CBIS) dat nu wordt gehanteerd op het haven- en 
industrieterrein moet verder worden uitgerold naar onze kernen. Dit systeem 
informeert snel bij calamiteiten, geeft de aard van de calamiteit weer en geeft 
aan wat je het beste kunt doen. 

• De gemeente moet meer proactief omgaan met de ontwikkelingen rondom 
het Basisnet Spoor. Er zijn plannen om het goederenvervoer per spoor door 
onze gemeente met meer dan het tienvoudige te intensiveren. Deze landelijke 
ontwikkeling maakt het voor Nederland in totaliteit veiliger, maar voor de 
gemeente Moerdijk onveiliger. Dit betekent bijvoorbeeld veel voor de 
veiligheid in de kern Zevenbergen. De gemeente Moerdijk moet, samen met 
andere gemeenten, zoals Halderberge en Roosendaal, actiever aansporen bij 
het ministerie op de veiligheidsaspecten en op de lange termijn voor de 
aanleg van een spoorweg voor goederenvervoer  om de kern Zevenbergen 
heen en op afstand. Wij maken dit actief aanhangig via de VVD fractie bij 
provincie en de Tweede Kamer. 
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Kwetsbare inwoners kansen bieden en er 
‘bovenop’ helpen 
Het uitgangspunt van de VVD Moerdijk is, bouwen op eigen kracht van de burger. 
Dit geldt voor zowel jong als oud. Als mensen echt hulp nodig hebben, moeten zij 
kunnen rekenen op voldoende zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit vanuit de 
gemeente. Wanneer hulp gezocht wordt, moet de mens centraal gesteld worden bij 
het vinden van maatwerkoplossingen. Ofwel: één gezin, één plan en één regisseur.   
 
1 Loket 

• Om tot echte duurzame oplossingen te komen, is het noodzakelijk de schotten 
weg te halen en het sociaal domein als geheel te zien. Vaak is de benodigde 
hulp en ondersteuning niet uitsluitend in één hokje te plaatsen, zoals WMO, 
Jeugdzorg of Participatie.  

• Het is nodig een gezamenlijke toegang voor zorg en alle ondersteuning in te 
richten. Een toegang waar de inwoners terecht kunnen en direct met hun 
regisseur in gesprek gaan. De VVD Moerdijk wil een toegang zonder kastjes en 
muurtjes waar de inwoner naartoe wordt gestuurd. Een toegang waarbij 
direct wordt overgegaan tot het maken van een plan en het bieden van een 
oplossing voor het individuele probleem. 

• De regisseur moet een actieve rol spelen door naar de inwoner te luisteren, 
door te vragen en samen met de inwoner na te gaan waartoe hij zelf in staat 
is, en waarbij de inwoner (tijdelijk) ondersteund moet worden. Het doel van 
de ingezette ondersteuning is altijd zoveel mogelijk zelfstandigheid voor elke 
inwoner. De regisseur stuurt op resultaat en kwaliteit van de ingezette zorg en 
ondersteuning. 

• De VVD Moerdijk ziet de druk op mantelzorgers toenemen. Het bestaande 
‘mantelzorgcompliment’ is een aardige geste vanuit de gemeente, maar niet 
genoeg. Wij vinden dat mantelzorgers structureler ondersteund moeten 
worden. Wij willen een voorziening ontwikkelen die mantelzorgers ontzorgt 
wanneer die zelf dingen willen ondernemen en dat de zorg die door de 
mantelzorger wordt geboden, tijdelijk wordt opgevangen. Op deze manier 
willen wij de druk bij mantelzorgers (structureel) proberen te verlichten.  

 
Werk als medicijn 

• Iedereen die kan werken, moet aan het werk. De beste sociale voorziening is 
een betaalde baan. Als werk nog een stap te ver is, verplicht de VVD Moerdijk 
vrijwilligerswerk. 

• De oplossing moet vaker gezocht worden in werk of in een vorm van 
participeren door vrijwilligerswerk of mantelzorg. De kracht van werk uit zich 
immers in meer zelfvertrouwen, het gevoel van toegevoegde waarde te zijn en 
geeft toegang tot een netwerk van menselijk contact. Dit en meer financiële 
zelfstandigheid kan een deel van de oplossing zijn voor problematiek op het 
gebied van zorg, schulden en armoede.   

• Het overmatige onkruid in de gemeente moet aangepakt worden met mensen 
uit de bijstand. Door hen een tijdelijk contract aan te bieden, slaan we drie 
vliegen in één klap: een opstap naar werk, een uitkering minder en minder 
onkruid.   
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• Fraude met uitkeringen moet worden aangepakt. Onterecht verkregen 
uitkeringen moeten worden terugbetaald, bovenop een fikse boete.  

• Het aantal bijstandsgerechtigden moet de komende vier jaar tenminste met 
een kwart  worden verminderd. Hiervoor moeten nieuwe innovatieve 
concepten door het Werkplein worden ingezet om doelgroepen, zoals 
statushouders, het ‘granieten bestand’ en mensen met een arbeidsbeperking 
aan het werk te krijgen.  

• Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
nemen, moeten ontzorgd worden. Het Werkplein zorgt voor een goede 
bemiddeling, administratief ontzorgen en zet waar nodig opleiding, coaching 
en subsidie in. 

 
Voorkomen van Schulden en armoede 

• De gemeente moet er zoveel mogelijk aan doen om schuldenproblematiek en 
armoede te voorkomen. Eén op de vijf huishoudens kampt met 
problematische schulden. Financiële problemen zetten een gezinssituatie 
onder druk, wat vaak leidt tot een bredere problematiek. De VVD Moerdijk 
kiest voor een preventieve aanpak in plaats van ingrijpen als het al te laat is. 
Voorbeelden hiervan zijn een samenwerking met woningcorporaties, 
zorgverzekeraars en Belastingsamenwerking West-Brabant om vroegtijdig 
ondersteuning te bieden aan inwoners als schulden ontstaan. 

• Het doel van ondersteuning bij schulden of armoede moet zijn, mensen weer 
zoveel mogelijk zelfstandig de regie te kunnen laten voeren over eigen leven 
en portemonnee. Hier is vaak gedragsverandering voor nodig. De VVD 
Moerdijk geeft de voorkeur aan vormen van coaching i.p.v. het overnemen 
van de financiële regie. Werk moet vaker onderdeel van de oplossing zijn.   

• Werken moet lonen. De hoeveelheid aan voorzieningen op het gebied van 
armoedebeleid zet mensen soms onvoldoende aan om te gaan werken. Soms 
leidt dit zelfs tot een achteruitgang (armoedeval). De VVD Moerdijk wil dit 
aanpakken. Er  moet kritisch naar het pakket van armoedebeleid worden 
gekeken.  De VVD Moerdijk pleit er voor tijdelijk reiskosten of kinderopvang te 
vergoeden voor mensen die vanuit de bijstand weer aan het werk gaan. 

• Kinderen moeten zo min mogelijk de dupe mogen worden van de financiële 
situatie van hun ouders. Dit betekent dat wij voorstander zijn van extra 
stimulering van kinderen voor bijvoorbeeld het beoefenen van sport en 
culturele activiteiten en het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve 
van het te volgen onderwijs. 

• Extra aandacht moet geboden worden aan kwetsbare jongeren. Samen met 
scholen, ouders en jongerenwerk voorkomen, dat ze vroegtijdig uitvallen van 
school, schulden maken of slachtoffer worden van loverboys of radicalisering. 
De VVD Moerdijk pleit voor een sterk netwerk van onderwijs, gemeente en 
eventueel verenigingen en zorgaanbieders. 
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Een goede financiële huishouding is een 
voorwaarde om kansen te pakken 
 
De VVD Moerdijk maakt zich sterk voor lage lokale lasten met een gedegen 
financieel beleid als noodzakelijke voorwaarde. D e gemeente staat er financieel 
goed voor, helaas lukt het de gemeente onvoldoende om de gedane uitgaven goed 
te verantwoorden.  Wij willen een gemeente zijn die verantwoord omgaat met de 
haar toevertrouwde middelen en zo effectief mogelijk geld uitgeeft.  
 
Algemeen 

• In beginsel mag niet meer geld uitgegeven worden dan er binnenkomt: de 
begroting moet sluitend zijn. 

• Er mag geen verhoging komen, anders dan indexering, van de OZB en de 
afvalstoffenheffing. 

• Subsidies moeten naar gelang de omvang effectief worden verantwoord. 
Wanneer dit niet gebeurt, moet geld worden terugbetaald. We merken nu dat 
subsidies te veel op basis van ‘goed vertrouwen’ worden verstrekt. Wij zijn 
voor een praktische en ‘bureaucratiearme’ wijze van subsidieverantwoording. 

• De gemeente moet volledig transparant zijn en ook proactief laten zien 
waaraan zij de middelen op rechtmatige wijze heeft besteed. Bij omvangrijke 
projecten zal de gemeente niet alleen aan de raad, maar ook aan de inwoners  
proactief op heldere wijze informatie verstrekken over de uitputting van de 
budgetten en voortgang van het project in de tijd. 

• De begroting van de gemeente is taakstellend, dit betekent dat rondom de 
begroting de afspraken worden gemaakt en resultaten worden beschreven.  
Afwijken van de gemaakte afspraken moet een uitzondering zijn. 

 
Financiële middelen 

• De gemeente Moerdijk heeft de afgelopen jaren een flinke financiële reserve  
opgebouwd voor mindere tijden. De VVD Moerdijk vindt dat zo nodig een deel 
van de reserves moet kunnen worden aangesproken, bijvoorbeeld als 
vóórinvestering voor projecten die pas op de langere termijn resultaten laten 
zien. 

• VVD Moerdijk vindt bij het uitgangspunt dat leges en tarieven kostendekkend 
zijn, de gemeente de plicht heeft om efficiënt te handelen en kosten 
inzichtelijk te maken. Meevallers die zich bij de tarieven in de loop van een 
jaar blijken voor te doen, zullen worden gereserveerd  om toekomstige 
tariefstijgingen te beperken. 

• Meerjarige investeringsplannen moeten worden vertaald in de 
meerjarenbegroting; deze meerjarenbegroting moet ook sluitend zijn. 

• De VVD Moerdijk vindt het belangrijk dat net zoals in het bedrijfsleven in de 
gemeentelijke boekhouding investeringen geactiveerd en afgeschreven 
worden.  
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Stimuleren van sport op recreatief en 
topsportniveau 
Bevordering van sport voor de jeugd: sporten en bewegen zijn goed voor je 
gezondheid. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je omgaan met winst en 
verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten. 
Sportverenigingen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn. Moerdijkers blijven 
gezond door te sporten en er is extra aandacht nodig voor de jeugd. Overgewicht 
is een steeds groter wordend probleem. Een probleem dat zo jong mogelijk tegen 
moet worden gegaan. Een goed aanbod in sportvoorzieningen en extra aandacht 
op school zijn belangrijk om dat aan te pakken. Daarom wil de VVD Moerdijk dat: 
 

• op een andere manier omgegaan wordt met het stimuleren van sport bij onze 
inwoners. De huidige forse inzet van buurtsportcoaches vindt de VVD 
Moerdijk geen adequaat middel. Wij willen hier dan ook mee stoppen.  

• de gemeente Moerdijk stimuleert dat sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. De VVD Moerdijk vindt het belangrijk dat de 
gemeente zwemonderwijs faciliteert door dit onderdeel te laten zijn van de 
buitenschoolse opvang. 

• sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeente moet sport promoten en 
laten zien welke mogelijkheden binnen de gemeente aanwezig zijn.  

• bijzondere aandacht gaat naar mensen met een beperking en kinderen 
waarvan ouders de contributie niet kunnen betalen. De gemeente 
ondersteunt mensen waar nodig.  

• de gemeente grote (top)sportevenementen ondersteunt en faciliteert. Zulke 
evenementen hebben een goede uitstraling voor de gemeente en bevorderen 
de bewustwording van het belang van sport.  

• de accommodaties veilig, netjes en verzorgd zijn. Waar mogelijk maken de 
verenigingen gebruik van gezamenlijke accommodaties. De gemeente ziet toe 
op veiligheid. Verenigingen onderhouden zelf hun accommodatie.  
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Onderwijs dat kansen biedt en klaar is voor 
de toekomstige vraag 
 
De VVD Moerdijk wil mensen in staat stellen zich zo goed en zo breed mogelijk te 
ontwikkelen. Daarvoor moet onderwijsaanbod van goede kwaliteit zijn en moet er 
in een aantal kernen geïnvesteerd worden in (nieuwe) huisvesting voor het 
basisonderwijs. Het onderwijs moet inspelen op de vraag van de toekomstige 
arbeidsmarkt. 
 
Onderwijsaanbod 

• In het kader van de leefbaarheid is het belangrijk, dat de scholen in onze 
kleine kernen blijven. De gemeente moet dit stimuleren zolang de kwaliteit 
van onderwijs (ruim) voldoende is. De beslissing voor het openhouden of 
sluiten van een school is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur.  

• De gemeente Moerdijk moet actief inspelen op een teruglopend aantal 
kinderen, zodat ook op langere termijn een duurzaam aanbod van onderwijs 
kan blijven bestaan in de kernen van de gemeente. 

• De gemeente moet het techniekonderwijs op zowel primair als voortgezet 
onderwijs nog intensiever stimuleren. Onze wens is dat er een doorlopende 
leerlijn komt voor techniek vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet 
onderwijs. 

• De gemeente moet verdergaan met de ontwikkeling van de ‘brede school’, 
waar vormen van voor- en naschoolse activiteiten deel uitmaken van het 
aanbod, zoals bijvoorbeeld zwemles. 

• In Willemstad is het nadrukkelijke streven om te komen tot één gebouw dat 
meerdere scholen huisvest. Hierbij moet de synergie gezocht worden met 
bestaande accommodaties in Willemstad. 

• In Klundert moet werk gemaakt worden om de verschillende scholen te 
concentreren onder één dak in nieuwe of verbouwde gebouwen. Hierbij moet 
ook de mogelijkheid onderzocht worden of dit voor Klundert op één locatie 
zou kunnen, zoals de stadstafel dat voorstelt. 

• In Zevenbergschen Hoek moet er op relatief korte termijn een nieuwe school 
worden gebouwd. 

 
Laaggeletterdheid 
 

• Er moet nog meer aandacht komen voor laaggeletterdheid. Wij schrikken nog 
steeds van de hoge percentages mensen die slecht of niet kunnen lezen en 
schrijven. Mensen met laaggeletterdheid moeten actiever worden benaderd. 
Hiervoor is samenwerking met werkgevers en het Werkplein belangrijk. 
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Cultuur als parel van onze gemeente 
 
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor inwoners en de samenleving als 
geheel. Zij stimuleren creativiteit, dragen bij aan beeldvorming en leiden tot 
talentontwikkeling en innovatie.  
 
Culturele klimaat 

• Het culturele klimaat moet verbeterd worden door een divers, breed en 
toegankelijk aanbod van culturele activiteiten. 

• De Moerdijkzaal moet met lichte bouwtechnische maatregelen aangepast 
worden tot een volwaardige theatervoorziening waar grotere culturele 
activiteiten kunnen plaatsvinden. 

• Cultuur moet gemeentebreed gestimuleerd worden, waarbij ook een podium 
geboden wordt aan talenten uit de eigen gemeente. 

• Waar nodig moet samenwerking tussen podia, locaties, verenigingen en 
stichtingen bevorderd worden, zodat subsidies efficiënter kunnen worden 
ingezet en versnippering van geld, activiteiten en inzet van vrijwilligers wordt 
tegengegaan. 

• De kunst- en cultuurroute Moerdijk is een belangrijk instrument om alle 
pareltjes van de gemeente te laten zien. De gemeente moet dit evenement 
meer ondersteunen ook om de gemeente meer te promoten. 

 
Cultuureducatie 

• Aan culturele en kunstzinnige vorming op basisscholen moet meer aandacht 
worden besteed.  Hiervoor moet samenwerking worden gezocht met lokale 
amateurkunstverenigingen en kunstenaars. 

• Kunst-educatieve en muzikale activiteiten op basisscholen moet worden 
bevorderd en ondersteund. 

• Kinderen die muziekles willen volgen en van wie de ouders dit niet kunnen 
betalen, moeten daarvoor subsidie kunnen krijgen van de gemeente. 

• Promotie en tentoonstelling van kunst en cultuur moet worden bevorderd op 
vaste locaties binnen de gemeente middels bijvoorbeeld wisselexposities. 

 
Erfgoed 

• De samenwerking tussen lokale instellingen en verenigingen die zich met 
erfgoed bezighouden, moet worden verbeterd.  

• Heemkundige kringen moeten worden gestimuleerd om tentoonstellingen en 
thema-exposities gezamenlijk voor te bereiden en te realiseren (zo nodig op 
verschillende locaties) Dit draagt bij aan een beter besef en waardering van de 
inwoners voor het verleden van ‘hun gemeente’. 
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Investeren om onze kernen beter te maken 
 
De gemeente Moerdijk strekt zich uit over een groot gebied. Toch willen we dat er 
voor alle inwoners een hoog voorzieningenniveau is. Voorzieningen voor ouderen, 
maar ook voor jongeren, zodat de gemeente ook een interessante vestigingsplaats 
is voor jonge gezinnen. Wij vinden dat de gemeente de ambitie moet hebben om 
bekend te staan als kindvriendelijke gemeente. Het is niet haalbaar dat elke kern 
alle voorzieningen heeft. Samen voorzieningen delen, betekent goede 
voorzieningen voor iedereen.  
 

• Er moet meer aandacht zijn voor speelruimte in de gemeente Moerdijk. Waar 
daar draagvlak voor is, moet dit gestimuleerd worden door het in stand 
houden of nieuw oprichten van speelruimte. 

• We moeten streven dat voorzieningen betaalbaar zijn/blijven, bijvoorbeeld 
doordat deze zoveel mogelijk worden ondergebracht in één gebouw. 

• Alle voorzieningen moeten bereikbaar zijn. Door goede 
vervoersmogelijkheden, per openbaar vervoer en deeltaxi maken we 
voorzieningen ook voor de inwoners van kleine kernen bereikbaar. Zo heeft 
iedereen toegang tot de voorzieningen in de gemeenten. 

• De VVD Moerdijk wil dat alle projecten die beloofd zijn voor de kern Moerdijk, 
conform afspraak worden uitgevoerd. 

• Verpauperde plekken in de gemeente moeten worden aangepakt. De VVD 
Moerdijk is er bijvoorbeeld groot voorstander van om de Bult van Pars in 
Klundert snel aan te pakken. Verder moet er beter beleid worden ontwikkeld 
om in te grijpen wanneer private eigenaren hun panden laten verpauperen. 

• Onkruid moet worden aangepakt. De VVD Moerdijk wil een werktraject 
waarin bijstandsgerechtigden die daartoe in staat zijn, als tegenprestatie voor 
hun uitkering onkruid verwijderen uit onze kernen. Op deze manier snijdt het 
mes aan twee kanten: we activeren mensen die thuis zitten en hebben een 
alternatieve oplossing voor het probleem dat we geen bestrijdingsmiddel 
meer kunnen gebruiken. 
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Gemeente Moerdijk bereikbaar 
 
De VVD Moerdijk stelt, ook als het gaat om mobiliteit, keuzevrijheid centraal. Of 
het nu gaat om lopen, fietsen of gebruik maken van auto, bus, trein of taxi.  
Voor alle vormen van mobiliteit is verkeersveiligheid van groot belang.  
 
Rijkswegen 

• De capaciteit van onze rijkswegen is te laag voor het huidige aanbod. Door de 
huidige files op de A16 ontstaat sluipverkeer in onder meer Zevenbergschen 
Hoek. Omdat de A4 bij Steenbergen is doorgetrokken, ontstaan op de A29 en 
de Haringvlietbrug lange files. We verwachten dat met de komst van het 
logistiekpark ook extra capaciteit nodig zal zijn op de A16 en de A17. Ook de 
geluidsoverlast bij Heijningen en Helwijk moet worden opgelost. De gemeente 
moet de lobby voeren (samen met Havenbedrijf, regio en provincie) om dit 
voor elkaar te krijgen.  

 
Fiets 

• Goede en veilige fietsroutes, ook door de polder, om burgers en recreanten te 
stimuleren vaker de fiets te nemen. Fietspaden moeten duidelijk gemarkeerd 
en waar mogelijk, vrij liggend te zijn. De VVD Moerdijk is voorstander van het 
aanleggen van onder andere de fietsverbinding Moerdijk – Zevenbergen en 
Willemstad - Volkeraksluizen. 

 
Openbaar vervoer 

• Een goede bereikbaarheid van onze kernen is erg belangrijk. De VVD Moerdijk 
streeft naar nieuwe vormen van mobiliteit. Het gebruik van het OV is in de 
daluren dermate laag, dat dit in de toekomst niet langer vol te houden is. We 
streven naar een meer vraagafhankelijk systeem, dat ingezet wordt als 
mensen ook daadwerkelijk willen reizen, bijvoorbeeld op afroep. Dit is vooral 
ook belangrijk voor de kleinere kernen waar de vervoersaantallen lager zijn. 

• Er moet een goede mobiliteitsoplossing komen tussen het haven- en 
industrieterrein met Zevenbergen, Lage Zwaluwe en Breda. Dit zal een 
innovatieve vorm van een mobiliteitsoplossing moeten zijn, aangezien het een 
wijds terrein is dat zich niet leent voor oplossing met een ‘klassieke lijnbus’. 

• Station Lage Zwaluwe moet meer, aantrekkelijkere en veiligere 
parkeervoorzieningen krijgen, zodat overstappen op openbaar vervoer wordt 
gestimuleerd. Op deze wijze kan dit een transferiumfunctie vervullen voor de 
Randstad. De ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe moet hier 
aan bijdragen. 

• De directe verbinding (zonder overstap) met de trein naar Rotterdam moet 
worden hersteld. 

• Een busstation op korte termijn langs de A29 ter hoogte van Willemstad is 
nodig om een goede aansluiting richting Rotterdam te garanderen. Alsmede 
ook een aparte busstrook langs de A29 waarmee de bus een snelle oplossing is 
naar Rotterdam. 
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Verder wil de VVD Moerdijk dat de volgende wegen en grote aanpassingen 
worden gerealiseerd op lokaal niveau: 
 

• De randweg Klundert is nodig om het centrum van Klundert te ontlasten en 
een betere doorgaande verbinding te realiseren.  

• De Noordelijke randweg Zevenbergen is nodig om een betere doorstroming te 
realiseren en de druk op de huidige provinciale weg bij Zevenbergen te 
verminderen. Hierdoor ontstaan kansen voor een mooie centrumfunctie, waar 
wonen aan het water mogelijk is.  

• De Zuidelijke randweg Zevenbergen is op den duur nodig als de woningbouw 
ten zuiden van Zevenbergen toeneemt en dient als ontsluiting voor de nieuwe 
wijk. 

• Een rotonde op de N285 bij het kruispunt Langeweg, die zorg draagt voor een 
veilige oplossing bij het kruisen of opdraaien van de provinciale weg.  

• Reconstructie van het kruispunt Hazeldonkse Zandweg met Prins 
Hendrikstraat in Zevenbergen om een betere doorstroming mogelijk te 
maken. Mede omdat hier een spoorwegovergang is, kan de huidige situatie 
tot gevaarlijke situaties leiden.  


