Verkiezingsprogramma
2022-2026
Ja, het kan!

Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van uw lokale VVD Moerdijk. In dit
programma delen we de visie die wij hebben op de ontwikkelingen in onze
gemeente. De VVD wil werken aan een gemeente die mensen in staat stelt
om aangenaam te leven, wonen, werken en recreëren in onze gemeente.
Moerdijk is een dynamische gemeente met veel kwaliteiten. Aan de oostelijke
kant een knooppunt van activiteiten met veel bedrijvigheid en beweging en
aan de westelijke kant het open-polderlandschap waar wijds uitzicht gepaard
gaat met de mooiste vestingsteden en dorpen. Allemaal met hun eigenheid
maar over het algemeen gekenmerkt door doeners.
In de afgelopen periode nam de VVD de verantwoordelijkheid op als
coalitiepartij. Wij proberen constructief samen te werken met alle partijen. We
zijn een lokale politieke partij met raadsleden die overal in de gemeente
wonen, werken en maatschappelijk actief zijn. In de gemeenteraad kenmerken
wij ons als de partij die net iets groter durft te denken en dromen kan
realiseren. Dat is nodig als je bijvoorbeeld een project als de terugkeer van de
haven in Zevenbergen wilt realiseren. Dat is een avontuur waar je in het begin
wellicht veel weerstand ontmoet maar waarvan je als het klaar is, weet dat het
de moeite meer dan waard was. Deze manier van denken is nodig in iedere
woonplaats en op elk beleidsterrein van de gemeente Moerdijk.
De kern van de uw lokale VVD:
Wij willen in elk dorp en elke stad in onze gemeente werken aan een
aangename, veilige, gezonde en welvarende leefomgeving. Een plek waar je
vrij bent om te mogen zijn wie je bent, je eigen keuzes kunt maken. Een
samenleving waarin iedereen zich maximaal kan ontplooien, waar men in staat
is voor zichzelf te kunnen zorgen en we met elkaar verantwoordelijkheid
nemen voor die mensen die dat niet lukt.
In onze gemeente wonen veelal mensen van weinig woorden maar die wel de
handen uit de mouwen steken om te werken aan een fijne plek om te wonen.
Die doeners verdienen het om aangemoedigd, uitgedaagd en gewaardeerd te
worden. En dat houdt in dat we als lokale VVD elke dag van de komende 4
jaar willen werken om deze mensen te ondersteunen en werken aan een
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gemeente die op goede ideeën van inwoners, vrijwilligers, ondernemers
antwoord met: ‘Ja, het kan!’
Melt de Haas
Voorzitter Lokale Commissie Moerdijk VVD Marklanden
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Ja, het kan!
De gemeente Moerdijk is een uitgestrekte gemeente met allemaal
verschillende mooie woonplaatsen met fantastische mogelijkheden.
Daarom zegt de VVD Moerdijk:
Ja, het kan!

Je kunt hier veilig en gezond leven. Omdat we streng zijn en de
veiligheidsregels serieus nemen en omdat we samen werken
aan gezondheid. Door goede voorzieningen, preventie een
effectieve aanpak.

Ja, het kan!

Je kunt in onze gemeente succesvol zijn als ondernemer. Onze
Zzp-ers, winkeliers, het midden- en kleinbedrijf en grote
bedrijven vormen een sterk economisch systeem dat welvaart
brengt.

Ja, het kan!

Je kunt jouw droomhuis vinden in Moerdijk, van klassiek tot
modern, in een druk centrum of rustig en landelijk. Er zijn nog
veel meer woningen nodig en daarom gaan we volop bouwen
in de komende jaren.

Ja, het kan!

We kunnen het evenwicht vinden om goed om te gaan met
klimaat en milieu. We willen op een slimme manier de
klimaatdoelen halen terwijl we het leven ook nog leuk blijven
houden.

Ja, het kan!

Je kunt hier fijn wonen door goede voorzieningen op het
gebied van onderwijs, sport, verenigingsleven en zorg.

Ja, het kan!

De gemeente Moerdijk is rijk aan cultuur en historie. De vele
mooie locaties, evenementen en uitvoeringen zijn het
bezoeken waard. Onze bezoekers brengen vrolijkheid en
welvaart. We willen hen met open armen ontvangen en laten
kennismaken met het vele moois wat hier te zien is.

Ja het kan!

Mensen die het moeilijk hebben er bovenop helpen. Zorgen
dat mensen weer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven
kun pakken door hen te ondersteunen als het niet lukt. Door te
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doen wat in dit specifieke geval nodig is en echt helpt om
verder te komen.
Ja, het kan!

Met het geld rondkomen zonder lastenverhoging voor de
inwoners. Een gedegen financieel beleid waarbij we goed
nadenken over de besteding van elke euro
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Brede welvaart

Een gezonde economie is essentieel voor de welvaart van onze inwoners.
Hierdoor hebben we banen, kunnen we gebruikmaken van vele voorzieningen
en kunnen we er voor zorgen dat iedereen mee kan doen.
Economisch beleid
• We willen een fijne plek zijn om te ondernemen, daarom werken we
aan goede ondernemersdienstverlening, een gemeente die meedenkt
en snel en duidelijke antwoorden kan geven op vragen.
• We werken samen om onderwijs en ondernemers aan elkaar te
verbinden dat zorgt voor stageplaatsen en aansluiting met de
arbeidsmarkt.
• We willen ondernemers verbinden met elkaar, zodat ze slimmer en
meer circulair kunnen ondernemen en elkaar inspireren tot innovatie.
• We versterken de economie zodat deze voor iedereen werkt en we er
allemaal van profiteren. Met vestigende bedrijven voeren we het
gesprek over hoe zij bij kunnen dragen aan de welvaart en aan de
omgeving als maatschappelijk verantwoorde ondernemers.
Ruimte om te kunnen ondernemen
• Het Logistiek Park Moerdijk wordt ontwikkeld als voorbeeld voor hoe
duurzame logistiek kan worden ingepast in het landschap.
• Nieuwe locaties voor bedrijven ontwikkelen we bij Zevenbergen op
Koekoek 2 en bij Stationsgebied Lage Zwaluwe. Op de andere
bedrijventerreinen proberen we de ruimte zo slim mogelijk te
gebruiken.
• Startende ondernemers kunnen we ondersteunen zodat de bedrijven
kunnen uitgroeien tot bloeiende ondernemingen.
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 innoveert en dat biedt kansen voor een levendig
buitengebied met veel natuurwaarde en passende functies.
• Goed onderhoud van wegen, bermen, watergangen en dijken zijn
voorwaarde voor een goede agrarische bedrijfsvoering.
• 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.
• We willen duurzaam ondernemen bevorderen door belemmerende
regels weg te nemen.
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•

Het huisvesten van seizoensarbeiders op agrarische bedrijven willen
we mogelijk maken mits voldaan wordt aan het agrarisch keurmerk
flexwonen AKF.

Midden- en kleinbedrijf
• De mogelijkheid tot zondagsopenstelling mag vergroot worden. Iedere
winkelier kan overigens zelf kiezen of hij hiervan gebruik wil maken.
• Lokale ondernemers moeten optimaal kunnen profiteren van de
bedrijven op het industrieterrein. De gemeente faciliteert contacten
onderling.
• Lokale ondernemers dragen bij aan de leefbaarheid, daarom werken
we aan een ‘koop lokaal’ programma samen met
ondernemersfondsen.
• Door Covid hebben vele bedrijven een lastige periode achter de rug.
We ondersteunen bedrijven die dat nodig hebben en denken mee over
mogelijkheden om de ondernemers te faciliteren.
• De gemeente is een gesprekspartner voor ondernemersplatforms,
ondernemersverenigingen. In samenwerking werken we aan vitale
centra en een actief buitengebied waar wonen, werken en recreëren
hand in hand gaan.
Investeren in de centra van onze kernen

Een vitaal centrum is een plek waar je graag verblijft voor je boodschappen,
een bezoek aan de horeca of bij de vele evenementen die onze gemeente rijk
is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De VVD Moerdijk wil fijne centra in onze kernen waar functies
samenkomen en mensen graag zijn.
Compacte winkelgebieden met goede parkeerplaatsen zorgen voor het
behoud van de detailhandel en zorgen voor een rijk winkelbestand.
Supermarkten zijn trekkers voor de kleine winkeliers en horen bij een vitaal
centrum.
De volgende stap in het centrumplan Klundert wordt opgepakt met
aandacht voor het verfraaien van het Stadhuisplein en de Westerstraat.
Het uitvoeringsplan voor het vitaal centrum Willemstad wordt uitgevoerd.
We realiseren de centrumvisie Fijnaart. In een programmatische aanpak
wordt samen met ondernemers, bewoners een uitvoeringsplan opgepakt
en uitgewerkt.
Ook deze periode willen we nogmaals minimaal €5 miljoen investeren in
het programma vitale centra.
In samenwerking met de ondernemersfondsen gaan we werken aan een
programma om het lokaal kopen te bevorderen.
In het inkoopbeleid van de gemeente wordt, daar waar het ook wettelijk
kan, voorrang gegeven aan lokale ondernemers.
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Een gemeente die haar inwoners ziet

De gemeente is de eerste overheid en dient daarom zichtbaar en bereikbaar
te zijn voor alle inwoners. De menselijke maat is belangrijk. Informatie van de
gemeente moet begrijpelijk en makkelijk vindbaar zijn.
•

•

•

•
•

•

Het imago van Moerdijk vraagt altijd aandacht. Er moet gewerkt worden
aan de versterking van dat imago. Dat begint bij zorgen dat de gemeente
haar taken goed uitvoert. Maar ook herkenbare communicatie is belangrijk.
Daarom moet deze gemoderniseerd worden met een voor bewoners goed
herkenbare huisstijl.
Inwonersparticipatie helpt om wensen die in kernen leven te
communiceren en daarop beleid te kunnen ontwikkelen. De stads- en
dorpstafels kunnen adviseren maar het primaat blijft bij de gemeenteraad.
Bereikbaar zijn betekent dat we niet alles digitaliseren. Een afspraak
maken om iemand persoonlijk te kunnen spreken moet altijd kunnen als
dat nodig is.
Antwoorden op vragen en opmerkingen van inwoners moeten niet alleen
sneller, maar ook in begrijpelijkere taal.
Het personeel van de gemeente vormt de basis waarmee we de ambities
uitvoeren. Daarbij past een moderne ambtelijke organisatie van
professionals. De organisatie moet snel kunnen meegroeien met
ontwikkelingen. We willen een goede werkgever zijn en alleen
gebruikmaken van externe inhuur als dat toegevoegde waarde heeft.
Wij willen informatie over begroting en jaarrekening toegankelijker maken
voor inwoners door met heldere informatie te werken die in één oogopslag
laat zien hoe het zit.

Vereenvoudigen vergunningen en regels
• De Omgevingswet vraagt om een omgevingsdialoog. Het is goed dat
mensen weten wat de plannen zijn in hun omgeving. Echter, het moet niet
zo zijn dat je afhankelijk wordt van toestemming van je buren als je
plannen hebt.
• Langere geldigheid van vergunningen en makkelijkere aanvraagformulieren
helpen om minder regeldruk te ervaren.
• Regels zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen en kaders aan te
geven. Handhaving van regels is geen doel op zich.
• 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.
• De gemeente helpt aanvragers met hun aanvraag, laat het hen tijdig weten
als er aanvullende informatie nodig is en legt helder uit wat nodig is om
een aanvraag te kunnen beoordelen.
Een fijne leefomgeving
• We verbeteren de woonomgeving, een verzorgde en schone openbare
ruimte draagt bij aan de leefomgeving. Daarom moet het groenonderhoud
sterk verbeteren met aandacht voor plantsoenen en onkruid.
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•

Wandelpaden en trottoirs dienen er netjes bij te liggen, daarom komen we
met een planmatige aanpak om achterstallig onderhoud weg te werken.
• We stimuleren mensen om bij te dragen aan hun woonomgeving, door zelf
de omgeving mee schoon te houden of zaken te melden via de
buitenbeterapp.
Betrokkenheid inwoners
• Inwoners 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 waar wel en geen invloed op kan
worden uitgeoefend.
• De gemeente Moerdijk denkt mee om de wensen van inwoners, bedrijven
en verenigingen zoveel mogelijk te realiseren.
• Het Burgerpanel vormt een steeds belangrijkere informatiebron om te
weten wat er leeft. Iedereen moet kunnen zien hoe er gedacht wordt en
wat er gedaan wordt met de inbreng.
Samenwerking met gemeenten
• Samenwerking doen we als we meer kunnen bereiken met anderen. We
kiezen daarin strategisch en zoeken naar daadkrachtige
samenwerkingsverbanden die kostenefficiënt werken.
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Klimaat en duurzaamheid

De klimaatverandering vraagt een slimme aanpak. De VVD Moerdijk zoekt
oplossingen om bestand te zijn tegen extreem weer en we zoeken naar
nieuwe energiebronnen om onze huizen te verwarmen en van energie te
voorzien.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

We willen inwoners een oplossing bieden op wijkniveau waarin er ruimte
blijft om te kiezen en de kosten voor de inwoner zo laag mogelijk blijven.
We ontwikkelen een fonds waarmee inwoners klimaatmaatregelen kunnen
financieren.
“De vervuiler betaalt”, blijft voor uw lokale VVD altijd het uitgangspunt.
In nieuwe woningbouwprojecten kiezen we altijd voor de meest slimme
aansluiting passend bij de wijk, waarbij CO2 neutraal het uitgangspunt is.
We zetten in op een duurzaam OV met waterstof als uitgangspunt voor
grote bussen en elektrisch voor het kleiner materiaal.
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 zetten we breed in voor
particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen.
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’.
We zetten niet in op tiny forrests maar op grotere locaties voor bos. Dat
kan rondom het Haven- en industrieterrein, bij Fijnaart aan het nieuwe
vitale centrum, bij Willemstad rondom het Zwanenmeer en bij
Standdaarbuiten langs de Mark.
We spreken netwerkbeheerders aan zodat ons elektriciteitsnet op tijd klaar
is om de groeiende behoefte aan stroom van met name zonne-energie
mogelijk te maken.
We willen de voormalige sloten en kreken herstellen en verbreden zodat
het landschap zijn historische kwaliteit terugkrijgt, maar ook mee kan
bewegen met droge of juist natte periodes.
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Bouwen, bouwen, bouwen!
De VVD Moerdijk kiest ervoor dat Moerdijk een ontwikkelgemeente blijft. We
zien kansen om een schaalsprong te maken waarbij groei in kwantiteit hand in
hand moet gaan met groei in kwaliteit. Daarom moet de productie omhoog
naar minimaal 300 woningen per jaar.
Bijzonder wonen
• Wij zetten in op bouwen voor vraag. In de hele breedte zien we een tekort
aan woningen: van sociale huurwoningen, appartementen, gezinswoningen
en vrije kavels. We pakken grootschalige woningbouwprogramma’s op,
waardoor we versnellen en groeien.
• Als antwoord op het feit dat het steeds lastiger wordt om ruimte te vinden
voor woningbouw en bedrijfsruimte gaat de gemeente actief en
ondernemend aan de slag om ontwikkelingen mogelijk te maken en
daarom willen we komen tot een gemeentelijk ontwikkelbedrijf.
• Nieuwe wetgeving helpt ons om definitief afscheid te nemen van
welstandstoezicht. Wij kiezen voor heldere regels en een excessenregeling
als iemand het echt te bont zou maken.
• Jonge mensen die zich hier graag vestigen, helpen we door een
aantrekkelijk aanbod van woningen voor starters en de inzet van de
starterslening.
• In de woonkernen zetten we in op doorstroom van mensen die toe zijn
aan hun volgende stap, dat doen we door vooral ook in te zetten op
appartementen voor ouderen. Daarbij willen we dat in iedere woonkern er
een reserveplan klaarligt, zodat we dat op kunnen pakken als de vraag zich
aandient.
• We kijken naar de behoefte per kern en omarmen lokale
woningbouwinitiatieven die bijdragen aan de lokale vraag.
• De VVD kiest voor zelfbewoningsplicht in specifieke plannen en waar dat
nodig is. Daarnaast willen we flexibel zijn en willen we ook woonruimte
kunnen bieden aan de particuliere huurmarkt.
• Bestaande (bedrijfs)panden die geschikt kunnen worden gemaakt voor
woningbouw middels appartementen, kunnen bijdragen aan het
terugbrengen van het woningtekort.
Sociale woningbouw
• De VVD Moerdijk wil het partnerschap aangaan met de
woningbouwcorporaties. Daarin willen we harde prestatieafspraken maken
over het volgende:
• Verduurzaming van hun bestaande woningvoorraad, door isolatie en
vervanging van installaties.
• Aansluiting van het aanbod bij de vraag naar kleinere woningen voor
kleinere gezinseenheden.
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•

Flexibilisering waardoor er ook nieuwe tijdelijke woningbouw kan worden
ingezet om de meest ernstige nood te verlichten.
• Er moet meer transparantie zijn in de plaats op de wachtlijst en de
toewijzingsprocedures.

Wonen
• De VVD zet in op grootschalige nieuwbouwlocaties, we moeten als
gemeente Moerdijk de komende jaren naar een productie van 300
woningen per jaar. Dat lukt alleen als we ook organiseren op een grotere
schaal
• Klundert: eerst plan Blauwe Hoef daarna Molenvliet
• Fijnaart: Waterwijk, ZNS en ‘Over de Dijk’
• Willemstad: Willemstad Oost, vervolgens langs het Steenpad
• Standdaarbuiten: Vuurvlinder en Markweg
• Zevenbergen: Zevenbergen Oost en Zevenbergen Noord
• Zevenbergschen Hoek: Voormalig DHV-terrein en De Vlijt II
• Moerdijk: Steenweg, Koning Haakonstraat, Den Bels
• Noordhoek: Groeneweg
• Langeweg: Wethouder Trompersstraat
• Helwijk: herontwikkeling Ruigenhilschool
• Heijningen, particuliere initiatieven
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Toerisme en recreatie, genoeg om trots en
zuinig op te zijn!

We zetten in op kwaliteitstoeristen: zij die niet alleen halen maar ook komen
brengen. Mensen die komen om te genieten van de cultuur-historische als
landschappelijke kwaliteiten met in het bijzonder aandacht voor de
watersporter
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

We maken een doorvaarbare verbinding tussen de Bottekreeck en het
water rond de Suijkerberch in Klundert.
We zetten in om uiteindelijk te komen tot een doorvaarbare verbinding
Roode Vaert tussen Mark en Hollands Diep voor pleziervaart
De Stelling van Willemstad is onze historische trekker. We zetten in op
verbindingen van velerlei verschillende soorten, wandelpaden, fietsroutes,
veerpontjes en toeristische autoroutes waarmee we de toerist trakteren op
prachtige verhalen in een weids landschap.
We proberen de jachthavens beter te positioneren in de Zuid-Westelijke
delta, centraal gelegen met mogelijkheden aan alle zijden. Daarnaast willen
we het ook aantrekkelijker maken om op locaties voor anker te kunnen
gaan en te zwemmen en recreëren.
Aan de Oostzijde van de haven van Willemstad realiseren we een
langparkeerplaats voor watersporter en bezoekers.
Het centrum van Willemstad en de Oostdijk worden verbonden via een
fiets-wandelpad en een nieuwe Oostbeer.
We blijven inzetten op goede fietsverbindingen. Daarom investeren we
jaarlijks €150.000 in veilige en comfortabele fietspaden.
Het Suikerfabriekcomplex zetten we als industrieel erfgoed op de kaart als
landmark van de Suikerstad Zevenbergen.
Rondom Willemstad is een grote verbetering nodig voor fietswandelverbindingen op het stuk: Noord-Langeweg (Noord) Maltaweg,
Hellegatsweg en Lantaarndijk
We zetten in om uiteindelijk te komen tot een doorvaarbare verbinding
Roode Vaert tussen Mark en Hollands Diep voor pleziervaart
Toeristenbelasting wordt terug ingezet om de gemeente aantrekkelijker te
maken voor toeristen. Het geld wordt besteed met inspraak van het
toeristisch veld.
We zien kansen voor agrarische ondernemers die nevenactiviteiten willen
ontwikkelen in het toeristisch-recreatief domein en nodigen hen uit daartoe
ideeën te ontwikkelen.
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Veiligheid, daar neem je geen risico mee
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 en overlast
• We moeten niet naïef zijn, ook in Moerdijk is georganiseerde criminaliteit
en dat vraagt professionele bestrijding, zowel in haven- en
industriegebieden als het buitengebied. Overal zijn oren en ogen nodig en
grijpen we in waar nodig.
• De VVD Moerdijk vindt dat er meer toezichthouders nodig zijn en daarom
breiden we de capaciteit uit.
• We willen toezichthouders zoveel mogelijk uren zichtbaar op straat met
een transparante agenda waar zij aandacht aan besteden en reportages
van de resultaten in huis-aan-huisbladen en website.
• We handhaven met nadruk op overlast die inwoners ervaren, zoals fout
parkeren, bijzetten van afval bij ondergrondse containers en hondenpoep.
• De politiepost in het gemeentehuis brengt de politie dichter bij en dat
moet ook zo blijven.
• In de openbare ordetaak zetten we in op zichtbaarheid. De politie is daar
waar ze nodig is en wordt ondersteund door de gemeentelijke organisatie
om zo goed mogelijk op de juiste plaatsen aanwezig te zijn.
• De buurtpreventieteams zijn een succes, We verbeteren de ondersteuning
en waarderen hen. Waar nodig werken we actief aan de werving van
preventisten.
• Het Jongerenwerk is de belangrijkste manier om in te zetten op preventie
We willen het jongerenwerk uitbreiden waardoor zij ook op vaste
momenten programma’s kunnen uitvoeren in de kernen waar daar vraag
naar is.
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
• Renovatie van de N285 tracé Klundert-Driehoefijzers en realisatie van de
rotonde bij Langeweg.
• In het kader van de centrumvisie Fijnaart maken we een rondweg tussen
Parallelweg en Boerendijk.
• Aanleg van de Noordelijke Randweg om Zevenbergen.
• Verkeersinrichting LPM, Stationsgebied Lage Zwaluwe en de ontlasting
van het verkeer in Zevenbergschen Hoek en Moerdijk.
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•
•

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 samenwerking met de scholen, blijft
werken aan verkeersveiligheid. Dit moet gericht zijn op
gedragsbeïnvloeding en gedragsverandering van de schoolgaande jeugd.

Veilige omgeving
• Aanrijtijden van brandweer en ambulance hebben altijd de aandacht van de
VVD. Als je echt in nood bent moet je kunnen rekenen op de overheid en
dat deze op tijd komt.
• Walradardekking moet ervoor zorgen dat het scheepvaartverkeer op het
Hollands Diep veilig kan én zonder loodsplicht voor zeeschepen.
• We hebben in het kader van het basisnet goederenspoor ingezet op
veiligheid in het geval van calamiteiten, maar de eindoplossing is volgens
de VVD een speciaal toegewijde spoorlijn en een buisleidingverbinding
naar het Ruhrgebied. Wij zetten in op een lobbytraject en dragen bij aan
de bekostiging daarvan.
• We voeren tweejaarlijks een gezondheidsmonitor uit in de gemeente en op
grond daarvan nemen we maatregelen om onze inwoners een zo gezond
mogelijke omgeving te kunnen bieden.
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Iedereen moet mee kunnen doen

Uw lokale VVD wil dat iedereen meedoet en mee kan doen. Meedoen is voor
iedereen van belang, elk mens wil zich kunnen uiten, anderen kunnen
ontmoeten en een aangenaam leven leiden.
Jezelf mogen zijn
• De VVD Moerdijk is als liberale partij fel pleitbezorger van een samenleving
waarin ieder mag zijn wie hij is en keuzes mag maken die gaan over hoe je
jouw leven vorm wilt geven.
• Wij ondersteunen LHBTIQ+ initiatieven die bijdragen aan acceptatie en
emancipatie.
• Veteranen verdienen onze respect en waardering en daar geven we uiting
aan op veteranendag.
• Voor bijzondere inzet en prestaties moet altijd een passende waardering
zijn en gemeente nodigt iedereen actief uit om mensen daarvoor aan te
dragen.
• We werken aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking waarbij
we met hen samen werken aan een inclusieve gemeente Moerdijk.
Sociaal domein
• We willen de scheidslijnen in het sociaal domein verbreken. Dit doen we
door de organisaties te laten samenwerken, zoveel mensen die elkaar
kennen en ontmoeten om het beste te bieden aan onze inwoners. Het
sociaal domein moet als een blok samenwerken om het welzijn van onze
inwoners te ondersteunen.
• Een bekend gezicht iemand die jou helpt, waar je een afspraak mee kan
maken of waarmee je kunt (beeld)bellen, brengt de ondersteuning
dichterbij.
• We kiezen voor normalisatie in plaats van medicalisering. Niet voor ieder
wissewasje is een hulptraject nodig. Zo kunnen we echte hulp geven aan
de mensen die het nodig hebben. Eigen verantwoordelijkheid is voor de
VVD een belangrijk uitgangspunt.
• Voor mantelzorgers moet er ondersteuning zijn, om er een keer tussenuit
te kunnen of om stoom af te blazen. In overleg met hen zoeken we naar
manieren om ervoor te zorgen dat zij met liefde kunnen blijven zorgen
voor hun naasten.
Werk, werk, werk
• De werkgelegenheid is groot en dat maakt ook creatief. Iedereen die kan
werken, willen we aan het werk. Mocht dat nog een stap te ver zijn, dan
kiezen we voor participatieprojecten waarin mensen betekenisvol kunnen
bijdragen en meedoen met de samenleving.
• We zoeken naar creatieve oplossingen om mensen aan het werk te krijgen.
We vragen van werkgevers om mensen een kans te geven, we vragen aan
mensen die al een tijd niet werken om deze kans te pakken. Met de
begeleiding die daarbij nodig is. maar gericht op een duurzame baan.
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•

We willen werkgevers die hun nek uitsteken voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt ondersteunen, door hen administratie uit handen te
nemen en verwachtingen goed af te stemmen.
• Voor nieuwkomers en statushouders geldt: Inburgeren op het werk. Dus
zodra het kan aan de slag, oefenen met de taal met de gebruiken en
gewoonten en daarmee zo, zo snel mogelijk je plaats vinden in de
samenleving.
Voorkomen van schulden en armoede
• We zetten in op preventie van schulden door vroegsignalering. Als mensen
hun rekeningen niet kunnen betalen, werken we samen om te voorkomen
dat de problemen meteen oplopen.
• Het leren grip krijgen op je financiën is niet voor iedereen even makkelijk.
Hiervoor maken we gebruik van de vrijwillige schuldhulpmaatjes die
mensen helpen om overzicht te houden en rond te komen met hun
maandelijkse inkomsten.
• Werken moet lonen! Daarom willen we ruimhartige voorzieningen voor
mensen die het financieel heel taai hebben, maar houden we er oog voor
dat zij uiteindelijk niet beter af zijn dan de mensen die elke dag aan het
werk zijn voor een bescheiden salaris.
• In het armoedebeleid kiezen we ervoor om erop in te zetten dat de
financiële situatie niet de ontwikkeling van de kinderen beperkt.
• We hebben aandacht voor jongeren. Het valt niet mee als je moet omgaan
met alle eisen en druk van deze tijd. Via het jongerenwerk, de scholen en
de professionals van het sociaal domein proberen we zicht te houden op
de kwetsbaarste jongeren uit deze groep en hen te ondersteunen waar
nodig.
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Een financieel gezonde gemeente
Een gemeente hoort haar financiële zaken goed op orde te hebben en
zorgvuldig om te gaan met de publieke middelen van haar inwoners. We willen
de lasten van onze inwoners niet verhogen maar zoveel mogelijk het goede
doen met iedere euro.
Algemeen
• In beginsel mag niet meer geld uitgegeven worden dan er binnenkomt: de
begroting moet sluitend zijn.
• De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt geïndexeerd maar niet
verhoogd.
• De afvalstoffenheffing is gebaseerd op de vervuiler betaald en is een reële
doorberekening van de werkelijke kosten.
• We subsidiëren verenigingen en stichtingen en dat is een groot goed om
het maatschappelijk middenveld in stand te houden. De subsidies dienen
makkelijk aan te vragen te zijn en met zo min mogelijk administratieve last
te verantwoorden.
• Als we een uitbreiding van voorzieningen wensen, dienen we dit ook
duurzaam in stand te kunnen houden. We kijken daarom vooral naar de
structurele lasten van ontwikkelingen.
• 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.
• De groei van de gemeente zoals door LPM en nieuwbouw, moet ten
goede komen aan een stevig voorzieningenniveau dat toegankelijk is voor
alle inwoners.
Financiële middelen
• Een ondernemende gemeente met een degelijke reserve zorgt ervoor dat
ze investeert in mogelijkheden en daarmee plannen sneller kunnen
realiseren, zorgvuldig maar met lef en ambitie.
• VVD Moerdijk vindt het een uitgangspunt dat leges en tarieven
kostendekkend zijn, dat behoeft een transparant overzicht van de
toeberekende kosten per product.
• We werken met investeringen die we activeren en daarmee de kapitaalslast
doorrekenen. Daarmee houden we overzicht over de werkelijke jaarlijkse
kosten.
• We verhogen de inkomsten van de gemeente door de uitgave van kavels
voor bedrijven en woningen. Door het verhalen van kosten voor schade
aan gemeentelijk bezit en herontwikkelen van gemeentelijk bezit waar dat
kan.
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Mooie voorzieningen van topkwaliteit

Sporten en samenkomen maken het leven leuk en dat is ook voor iedereen
gezond. Dat willen we mogelijk maken door een goed voorzieningenniveau
verspreid door de gehele gemeente. Deze gebouwen moeten we duurzaam in
stand houden en de gebruikskosten ervan laag houden.
•
•
•
•
•
•

We willen een dekkende hoeveelheid binnensportaccommodaties die
aansluiten op de behoefte van de verenigingen en scholen.
Samenwerking tussen verenigingen en scholen kan leiden tot wederzijdse
versterking, waardoor het buitenschools programma wordt verrijkt en de
vereniging zich presenteert aan kinderen.
We willen sport voor iedereen mogelijk maken: we willen verenigingen
uitdagen om hun sport inclusief te maken voor iedereen en onze inwoners
een goed overzicht bieden van het aanbod.
Als financiële zorgen er toe leiden dat iemand niet mee kan doen, dan
bieden we mogelijkheden om ieder kind mee te kunnen laten doen.
We ondersteunen mooie evenementen en sportwedstrijden wanneer deze
publiek toegankelijk zijn. Zij zetten Moerdijk op de kaart.
We zetten in op duurzame gebouwen die lage kosten hebben in de
exploitatie en stimuleren zelfwerkzaamheid van vrijwilligers.
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Goed onderwijs
Voor iedereen is onderwijs de springplank naar je plek in de samenleving.
Vandaar dat we graag willen dat er goede voorzieningen zijn en wij de scholen
ondersteunen bij hun maatschappelijke taak. Verder vinden we het belangrijk
om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.
Onderwijsaanbod
• Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen.
• We ontwikkelen een hybride leeromgeving voor de logistiek samen met het
onderwijs, bedrijfsleven en overheden, zodat we jonge mensen laten
kennismaken met de sector en mensen startklaar kunnen krijgen voor een
baan in de logistiek.
• We blijven investeren in aantrekkelijk techniekonderwijs. Onze technische
bedrijven zijn de meest innovatieve en bieden hoogwaardige
werkgelegenheid. We willen dat kinderen kennismaken met de kansen van
techniek in alle sectoren van de arbeidsmarkt.
• In het bijzonder stimuleren we toekomstgericht onderwijs met nadruk op
verduurzaming, digitalisering, automatisering en robotisering.
• Brede scholen met een voor- en naschools aanbod vormen de kindcentra,
waarin kinderen zowel formeel als informeel leren en de school echt deel
uit maakt van de omgeving.
• In Willemstad wordt een nieuwe school ontwikkeld die goed bereikbaar is.
Meteen zoeken we ook herontwikkelingsmogelijkheden voor de
achtergebleven schoolgebouwen.
• In Klundert werken we aan verbetering van de onderwijshuisvesting.
passend bij de behoefte en op verkeersveilige locaties.
• In Fijnaart realiseren we vervangende nieuwbouw voor de Kennedy- en
Julianaschool.
Laaggeletterdheid
•

•

We werken aan een actieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid. Dit
doen we door goed te leren signaleren bij overheid, maatschappelijke
instellingen en bedrijven en ervoor te zorgen dat we iedereen
laagdrempelig een aanbod kunnen doen om hun lees- en
schrijfvaardigheden te verbeteren.
We zorgen voor aanbod van Nederlands taalonderwijs voor nieuwkomers,
statushouders en arbeidsmigranten omdat taal de belangrijkste
voorwaarde is om te integreren en mee te kunnen doen.
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Meer cultuur
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor inwoners en de Moerdijkse
samenleving als geheel. Zij stimuleren creativiteit, dragen bij aan beeldvorming
en leiden tot talentontwikkeling en innovatie.
Culturele klimaat
• We willen in de komende periode een afzonderlijk cultuurbeleid, met
daarin, naast aandacht voor de bezoekers, ook aandacht voor de makers.
We willen in Moerdijk komen tot een eigen cultuurhuis dat geldt als
makersplaats, ‘talentenbroeinest’ en podium. Onze voorkeurslocatie
daarvoor is het voormalige Ketelhuis van de Suikerfabriek.
• We bevorderen de samenwerking van culturele instellingen via de Stichting
Cultuur Moerdijk die ervoor zorgt dat er een goed afgestemde, bruisende
agenda is.
• De kunst- en cultuurroute Moerdijk is een prachtig evenement. De
gemeente moet dit evenement meer ondersteunen ook om de gemeente
meer te promoten.
• Op Fort Sabina willen we komen tot een volwaardig openluchttheater.
• Voor Cultuur willen we structureel € 100.000 meer budget vrij gaan
maken om met name samenwerking, ontwikkeling en creatie mogelijk te
maken.
• We zetten actief in om statushouders, arbeidsmigranten en nieuwkomers
kennis te laten maken met onze cultuur en te laten participeren in culturele
activiteiten.
Cultuureducatie
• Voor alle kinderen op de basisschool of middelbare school maken we het
mogelijk om een keer per jaar deel te nemen aan de culturele activiteit en
jaarlijks een voorstelling te bezoeken.
• Muziekles bij erkende docenten wordt mogelijk gemaakt door een subsidie
van de gemeente.
• Alle gemeentelijke gebouwen zijn in beginsel beschikbaar als
tentoonstellingsruimte.
Erfgoed
• We zijn zuinig op ons erfgoed en er komt een grondig
renovatieprogramma waarmee we ons erfgoed duurzaam in stand kunnen
houden. Dat geldt voor gebouwen, sluizen, kademuren en alles wat we in
de gemeente rijk zijn.
• We zetten in op het delen van de verhalen van onze gemeente, van strijd
op en met het water en strijd tegen het water. Van oorlog en vrede,
welvaart en armoe. Onze inwoners en onze bezoekers worden de dragers
van deze verhalen en onze Heemkundekringen, gidsen en gastheren/vrouwen de verhalenvertellers.
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Vrijheid is: kunnen gaan en staan waar je wilt
Mobiliteit is belangrijk om toegang te hebben en mee te kunnen doen.
Daarom kiezen we ervoor om actief te werken aan een goed bereikbaar
Moerdijk, ongeacht het vervoersmiddel dat jouw voorkeur heeft.
Rijkswegen
• Grote aandacht voor én scherp toezien op de belangen van onze inwoners
en ondernemers. Er is dringend onderhoud nodig aan onze infrastructuur.
Wij zetten in op doorstroom, veiligheid en geluidssanering.
Fiets
• We gaan voor snelfietsroutes voor het woon-werkverkeer, veilige
schoolfietsroutes en mooie toeristische routes met uiteraard waar het kan
een slimme combinatie.
• Verbetering van veilige oversteekplaatsen met name bij drukke doorgaande
wegen.
Openbaar vervoer
• Hoogwaardig openbaar vervoer door mobiliteit als dienst. We verbinden
alle aanbod van deelfiets tot trein zodat de reiziger in één oogopslag een
reisoplossing ziet.
• Het havenbedrijf moet beter bereikbaar worden voor reizigers in het OV.
• Station Lage Zwaluwe willen we een nieuwe naam geven, Station BredaMoerdijk. Als onderdeel van het stedelijk systeem en als hub
(overstapplaats) naar vele andere vormen van vervoer. Het station wordt
mooier gemaakt.
• We zetten in op HOV (hoogwaardig-openbaar vervoer) waaronder een
snelle buslijn tussen Willemstad en Rotterdam via de Hoeksche Waard.
Nieuwe wegen
•
•
•

•
•
•
•

De randweg Klundert willen we in de komende raadsperiode realiseren.
Voor de ontsluiting van de Wijk Blauwe Hoef leggen we een
verbindingsweg aan.
Als de Noordelijke randweg om Zevenbergen af is, wordt de oude N285
afgeschaald tot een langzaam verkeersweg en verbinden we het centrum
met Zevenbergen Noord.
De Oostelijke randweg om Zevenbergen wordt aangesloten op de
Zuidrand in de wijk Bosselaar zodat we Zevenbergen Oost ontsluiten.
Een rotonde op de N285 bij het kruispunt Langeweg wordt definitief
aangelegd
Het tracé Weeldijk-Kreekdijk-Oudendijk wordt vernieuwd en verkeersveilig
ingericht.
Een plan voor een randweg Fijnaart door de Eerste Kruisweg aan te
passen.
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