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Voorwoord

Wat je kiest, doet ertoe
Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap 
centraal. De betrokkenheid van de mensen bij hun stad, dorp, gezin, school, buurt, kerk, 
bedrijf of sportvereniging is de basis. Dat vormt het ware draagvlak voor het leven in een 
stad of dorp. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid te 
nemen voor elkaar.

Het CDA is als open volkspartij geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt 
het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen in fractie en bestuur. 
Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging en achtergrond aan 
politiek doen.  We zijn een partij waar iedereen bij hoort.

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijke initiatieven. We zetten in 
op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken; vóór elkaar en mét 
elkaar. De overheid geeft daarbij alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen 
wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. 
Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen. 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties, voelt het CDA zich geroepen 
tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en 
onze eigen tijd. Met hulp van de overheid moet de menselijke maat zichtbaar en voelbaar 
worden gemaakt. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving door te 
geven aan de volgende generaties.
Deze kernwaarden zijn vertaald in ons verkiezingsprogramma.
Ik wil onze fractievoorzitter, tevens lijsttrekker, en de programmacommissie, enorm 
bedanken voor het opstellen van ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Pieter den Hollander
Bestuursvoorzitter

Moerdijk is zo gek nog niet!
Het leven in Moerdijk is zo gek nog niet. We wonen in een veelzijdige gemeente met betrokken 
inwoners, actieve ondernemers, volop werkgelegenheid en een rijk verenigingsleven, in al 
onze prachtige kernen en dorpen. CDA Moerdijk zet zich met ambitie in voor het welzijn van 
alle inwoners van Moerdijk.  Zo hebben wij ons de afgelopen jaren met succes ingezet voor 
het openhouden van de zwembaden, voor het meer betrekken van inwoners bij besluiten 
over hun leefomgeving (stadstafels, gebiedsplannen), voor bestrijding van eenzaamheid, 
voor het delen van opbrengsten van windmolens, voor de aanleg van bloemenranden 
(bijenlint) en voor nog veel meer zaken. Wij zullen daar de komende tijd nog apart aandacht 
aan besteden.

Niet al onze wensen zijn vervuld en er zijn nog veel uitdagingen te gaan die wij hebben 
vertaald in ons verkiezingsprogramma. Woningbouw bijvoorbeeld, is er één van. De 
komende vier jaar maken we ons graag sterk om deze uitdagingen te realiseren.  En dat 
doen we samen met u, de inwoners van Moerdijk. Want we hebben groot vertrouwen in 
de kracht van onze samenleving. Door het inzetten en aanspreken van elkaars talenten 
bouwen we samen aan een kerngezond Moerdijk.
CDA Moerdijk staat voor mensen en de menselijke maat. Dit algemene verkiezingsprogramma 
biedt slechts een greep uit onze ambities voor de komende vier jaar. Naast dit 
verkiezingsprogramma vinden wij de uitvoering van de gebiedsplannen voor alle 
kernen belangrijk. Daarover hebben de inwoners namelijk kunnen meedenken. Ook ons 
verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, de CDA-leden 
uit Moerdijk en deskundigen werkzaam bij diverse instanties. Onze dank gaat uit naar 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit programma.

De komende tijd hopen wij u persoonlijk te ontmoeten in uw kern. De CDA fractie zal alle 
kernen bezoeken. Houd u onze website in de gaten www.cdamoerdijk.nl.

Graag tot ziens, 

Désirée Brummans
Lijsttrekker
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Een Moerdijk waarin iedereen mee doet

Moerdijk moet zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis, inzet en het organisatietalent 
van haar inwoners en ondernemers. CDA Moerdijk hecht veel waarde aan  wederzijds 
vertrouwen tussen gemeente en inwoners. Wij willen dat de gemeente de inwoners van 
Moerdijk niet alleen informeert, maar hen ook uitnodigt om mee te denken. De stads- 
en dorpstafels en informatieavonden voor inwoners bieden daarvoor een uitstekende 
mogelijkheid die we graag voortzetten. In de participatiemaatschappij kan en mag iedereen 
deelnemen. Daar wil het CDA de komende vier jaar nog meer handen en voeten aan geven. 
Burgerinitiatieven willen we waar mogelijk honoreren. Het CDA ziet de gebiedsplannen, die 
immers tot stand zijn gekomen in overleg met de inwoners, de komende jaren als de basis 
voor het  kern- en wijkgericht beleid.

Direct contact, heldere communicatie en duidelijke afspraken: dat zijn volgens ons dé 
instrumenten waarmee we  de participatiesamenleving in Moerdijk handen en voeten 
kunnen geven. 

CDA Moerdijk staat voor:

• De stads- en dorpstafels (raden) en adviesraden als duidelijk herkenbare 
inwonersvertegenwoordiging.

• Helderheid voor inwoners over wat met hun inbreng wordt gedaan. Wanneer kunnen 
zij meedenken? Wanneer kunnen zij echt meebeslissen?

• De mogelijkheid voor inwoners en verenigingen om de uitvoering van een collectieve 
voorziening van de overheid over te nemen. Dat kan het onderhoud van een park 
in de wijk zijn, maar ook het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor 
ouderen in de buurt.

• De uitvoering van de gebiedsplannen. Daarover is door inwoners tenslotte  
meegedacht. Voor iedere kern zijn er mooie uitdagingen.

Toegankelijke informatie

De gemeente Moerdijk informeert haar inwoners actief. Maar die informatie blijkt de 
inwoners, ondernemers en verenigingen niet altijd te bereiken. Daarom moet de gemeente 
zoveel mogelijk communicatiekanalen inzetten. Daar gaat het CDA de komende jaren op 
toezien. Bijvoorbeeld door er goed op te letten dat informatie niet alleen maar digitaal 
beschikbaar is. De gemeentelijke informatie in de Moerdijkse Bode moet gehandhaafd 
blijven.

Iedere kern krijgt een Huis van de Wijk of Steunpunt: een plek waar inwoners van alle 
leeftijden elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten of zomaar een kopje koffi e en gezellig 
praatje. Maar ook een ideale plek voor het beschikbaar maken en uitwisselen van actuele 
informatie, bijvoorbeeld met een wekelijkse nieuwskrant of op een informatiezuil met 
informatie over zorg, wonen, welzijn, vrijwilligerswerk.  Ook blijkt dat de toegankelijkheid 
van informatie op www.moerdijk.nl soms moeilijk te vinden is en te wensen overlaat. Daar 
moet snel verbetering in komen. 

CDA Moerdijk staat voor:

• Voor  iedere kern een Huis van de Wijk of Steunpunt waar actuele informatie van de 
gemeente is te vinden, ook op papier.

• Een toegankelijke gemeentelijke website waarop informatie makkelijk te vinden is. 

• Een duidelijke “sociale kaart” die mensen wegwijs maakt in de vele regelingen binnen 
het sociaal domein.

www.cdamoerdijk.nl7
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Maatwerk in zorgverlening; denken in mogelijkheden

Zorg moet in beginsel individueel gericht zijn, vindt het CDA. Leidend daarbij is het 
maatwerk zorgplan, met duidelijke afspraken met zorgaanbieders. De gemeente voert 
daarbij de regie, ondersteund door Surplus en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Naast deze 
individuele zorg beschikt de gemeente over allerlei gemeenschappelijke voorzieningen en 
ruimten voor bijvoorbeeld dagbesteding, zoals de Huizen van de Wijk en de steunpunten. 

CDA Moerdijk staat voor: 

• Maatwerk in zorgplannen. 

• Meer sturing vanuit de gemeente op kwaliteit van zorgverlening.  

• Meer luisteren naar de mening van adviesraden.

Meer oog voor armoede en schulden

Het CDA wil zich ook de komende jaren sterk maken voor een goede bestrijding en het 
voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek. Het aantal mensen dat leeft in 
armoede stijgt, evenals het aantal mensen met schulden. Armoede en schulden zijn nauw 
met elkaar verbonden en de gevolgen zijn voelbaar in alle levensgebieden.  Dat varieert 
van sociaal isolement en depressie tot ziekteverzuim, relatieproblemen, huiselijk geweld, 
echtscheiding en fraudegevoeligheid. Dat zorgt niet alleen voor persoonlijk leed, maar 
kost de samenleving ook veel geld.

Opgroeien in armoede heeft grote gevolgen voor kinderen, dat mogen we niet  
onderschatten. Zo is aangetoond dat deze kinderen vaak slechter presteren op school en 
vaker probleemgedrag vertonen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor nu, maar ook voor de 
toekomst van deze kinderen.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Meer oog voor preventie en effectieve en vroegtijdige aanpak van armoede en schuld, 
bijvoorbeeld met hulp van de vereniging SchuldHulpMaatje. 

• Voorlichting en gerichte schuldhulpverlening voor jongeren. 

• Gerichte nazorg voor mensen die uit de schuldhulpverlening komen. 

• Ruimte bieden voor parttime ondernemerschap onder bijstandsgerechtigden.
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Bijzondere bijstand voor meer mensen

Moerdijk kent een aantal voorzieningen voor inwoners met een bijstandsuitkering.  Daarmee 
kunnen kinderen en volwassenen toch deelnemen aan sport, cultuur, het verenigingsleven 
en educatie. Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn:  www.meedoenhartvanwestbrabant.
nl, Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Hiervan kunnen inwoners 
met een inkomen tot 110% van het bijstandsminimum gebruik maken.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Het oprekken van de inkomensgrens van 110% naar 120% van het bijstandsminimum, 
zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze regelingen. 

• Betere informatievoorziening over deze regelingen. 

• Overgangsregeling van voorzieningen en toeslagen bij aanvaarding van werk om de 
armoedeval te voorkomen.

Structurele aandacht voor eenzaamheid

Het CDA wil structurele aandacht geven aan de bestrijding van eenzaamheid. Dat komt meer 
voor dan we denken en zeker niet alleen bij ouderen. Volgens de GGD-monitor 2016 voelt 
ongeveer 1 op de 30 volwassenen in de gemeente Moerdijk zich (zeer) eenzaam. Deze mensen 
ervaren een groot gevoel van leegte en dat heeft niet alleen impact op hun zelfvertrouwen 
en zelfwaardering, maar ook nadelige gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. 
Dat betekent dat deze mensen ook vaker een beroep doen op gezondheidsvoorzieningen. 
Bijkomend probleem is dat instanties de mensen die problematisch eenzaam zijn, vaak 
niet kennen. Ze vallen niet op, leven teruggetrokken en vragen niet zelf om hulp.

CDA Moerdijk staat voor: 

• De ontwikkeling van structureel beleid om eenzaamheid te bestrijden. 

• Het instellen van een duidelijk meldpunt en goede lokale samenwerking tussen 
signaleringsnetwerken zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, kerken, 
scholen. 

• Het stimuleren van bewustwording onder de inwoners van Moerdijk.
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Zorg voor jongeren

Jeugdzorg is binnen het sociaal domein een belangrijk onderwerp. De gemeente Moerdijk 
kent goede jeugdvoorzieningen en heeft duidelijke afspraken over ondersteuning gemaakt 
met zorgaanbieders. Wachtlijsten zijn een punt van aandacht. Jongeren mogen niet tussen 
wal en schip terechtkomen, vindt het CDA. Vroege signalering van problematiek blijft 
daarom belangrijk om te voorkomen dat individuele of gezinssituaties verslechteren. Een 
punt van aandacht voor het CDA blijft de hulp aan jongeren ouder dan 18 jaar, als de 
jeugdzorg ophoudt. Ook de zorg voor jongeren die niet meer naar school gaan en niet 
werken heeft prioriteit.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Het voorkomen van lange wachttijden. 

• Hulp voor 18+ -jongeren die geen gebruik meer kunnen maken van jeugdzorg. 

• Zorg voor jongeren die geen opleiding volgen en niet werken.

Steun voor mantelzorgers

Mantelzorgers voeren zorgtaken uit voor hun naasten uit liefde en genegenheid. Dit 
bespaart  de samenleving geld, omdat professionele zorg aan huis of opname in een 
zorginstelling uitgesteld of zelfs voorkomen wordt. Mantelzorgers kunnen ook overbelast 
raken door de zorg voor een gehandicapt kind, zieke partner of hulpbehoevende ouder. 
Ze zijn gebonden aan huis, moeten de intensieve zorg combineren met een eigen gezin 
en baan. Hun sociale leven en ontspanningsmogelijkheden staan onder druk. Ook komen 
veel gevoelens van eenzaamheid voor bij mantelzorgers die de intensieve zorg hebben 
voor bijvoorbeeld een dementerende partner.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Dagbesteding op maat om mantelzorgers te ontlasten. 

• Een vergoeding voor mantelzorgers. 

• Respijtzorg (vervanging van de mantelzorger).
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Brede aanpak mensen die verward gedrag vertonen

De media maken steeds vaker melding van ernstige incidenten rondom personen die 
verward gedrag vertonen. Ook het aantal meldingen bij de politie neemt toe. Dat maakt 
de urgentie van een passende aanpak groot! Verward gedrag uit zich niet alleen buiten de 
deur, maar ook achter de drempel. Deze verborgen verwarring is onvoldoende in beeld. 

Welke mensen vertonen verward gedrag? Dit is nog niet voldoende in beeld gebracht. 
Dit maatschappelijke probleem is te groot voor een enkele gemeente en vraagt om een 
krachtige aanpak waarbij regionale samenwerking hard nodig is. 

CDA Moerdijk staat voor: 

• Een (regionale) aanpak van zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag 
vertonen. 

• Een meldpunt voor inwoners die zich zorgen maken over mensen in hun omgeving 
die verward gedrag vertonen.

Een leefbaar Moerdijk

Het CDA staat voor een sterke samenleving van vitale gemeenschappen in onze kernen, 
waarin mensen meedoen en naar elkaar omkijken. Meedenken en meedoen geven  de 
inwoners van Moerdijk directe invloed op hun eigen leefomgeving. Wij pleiten voor minder 
regels van bovenaf en meer zeggenschap voor onze inwoners zelf. Familie en gezin vormen 
een belangrijke basis voor duurzaam  en veilig samenleven en zorg voor elkaar. Zo werken 
we samen aan een samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar 
zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten verzekerd is.

Verenigingsleven en sportfaciliteiten 
Wij zijn trots op het rijke verenigingsleven en de vele sportmogelijkheden in onze gemeente. 
Maar ook op de inwoners die met vereende kracht en grote inzet de zwembaden open 
wisten te houden. Het CDA heeft deze initiatieven altijd gesteund. 

Openbaar en sociaal vervoer
De provincie heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op openbaar vervoer omdat gewone 
busverbindingen niet meer haalbaar waren. Dit betekent dat de bereikbaarheid tussen de 
kernen onderling, het industrieterrein of voorzieningen zoals een treinstation,  verslechterd 
is. Voor een uitgestrekte gemeente als Moerdijk betekent dit o.a. slechte verbindingen 
tussen de kernen, vooral in de avonduren en de weekenden. Vervoer met behulp van een 
schoolbus, een buurtbusvereniging en een elektrische buurtbus biedt in veel gemeenten 
in Nederland al uitkomst. Het CDA  blijft aandacht vragen voor goede verbindingen tussen 
de kernen, de treinstations en industrieterreinen. 

Veiligheid, trottoir en fietspaden
Met de toenemende vergrijzing is de staat van onderhoud van trottoirs en fietspaden 
steeds belangrijker. Mensen met rollators en scootmobiels moeten zich veilig kunnen 
verplaatsen.

Kunst en cultuur
Cultuur maakt Moerdijk levendig en aantrekkelijk, bevordert een sterkere band tussen de 
Moerdijkers en trekt toeristen aan. CDA Moerdijk vindt het belangrijk dat er een gevarieerd 
cultureel aanbod is. De gemeente Moerdijk geeft subsidies aan initiatiefnemers. Mede 
dankzij de enorme inzet van vrijwilligers binnen onze verenigingen en de Stichting Cultureel 
Moerdijk  krijgen kunst en cultuur in Moerdijk de aandacht die ze verdienen. Dat moet 
minimaal zo blijven, vindt het CDA. Ieder kind in Moerdijk moet een uur per week onderwijs 
kunnenkrijgen op het gebied van kunst-, cultuur- en/of muziek.



 Verkiezingsprogramma 2018-2022  Verkiezingsprogramma 2018-2022www.cdamoerdijk.nl www.cdamoerdijk.nl16 17

Van oudsher gaat de aandacht van het CDA ook uit naar instandhouding van ons cultureel 
erfgoed.

Laaggeletterdheid
1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Deze mensen komen 
moeilijker aan werk en hebben moeite een baan te behouden. Volwaardig deelnemen aan 
de samenleving is moeilijk voor hen. Ook kinderen van laaggeletterde ouders hebben een 
verhoogd risico op taalachterstand. Het CDA wil meer aandacht voor deze mensen om hen 
betere kansen te bieden om volwaardig mee te doen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de kampioenen van de sterke samenleving: zonder hun inzet kunnen wij niet 
sporten of muziek maken, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige 
brandweer niet uit. Vrijwilligers moeten de waardering krijgen, die ze dik verdienen!

Taalonderwijs voor statushouders
Om statushouders zo snel mogelijk te laten integreren en hen een betere kans te geven op 
een baan, is makkelijke toegang tot kwalitatief goed nederlands taalonderwijs noodzakelijk. 
Dat blijkt in Nederland nog onvoldoende geregeld. Er zijn veel regels met te weinig effect.

Glasvezelkabel in het buitengebied
Internet in het buitengebied laat nog steeds te wensen over. Dat is niet van deze tijd.

CDA Moerdijk staat voor:

• Ruimhartige ondersteuning van het verenigingsleven in alle kernen en de particuliere 
initiatieven om de zwembaden open te houden. 

• Vrijstelling van leges voor verenigingen voor het organiseren van niet-commerciële 
evenementen waarvoor een vergunning nodig is. 

• Het continu aan de bel trekken bij de provincie over regelingen voor openbaar 
vervoer. 

• Veiligheid, trottoirs en fietspaden 

• Het samen met onze inwoners ontwikkelen en financieel ondersteunen van het 
concept buurtbusvereniging.

• Minimaal één uur per week kunst-, cultuur- en/of muziekonderwijs voor kinderen. 

• Het in stand houden van de huidige bibliotheekvoorzieningen. 

• Beter onderhoud van onze vestingswerken. 

• Het stimuleren van projecten die laaggeletterdheid tegengaan. 

• De versoepeling van regels voor onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. De VOG 
(verklaring omtrent goed gedrag) voor vrijwilligers dient gratis te worden verstrekt. In 
Moerdijk is dit goed geregeld en het CDA wil dit continueren.

• In overleg met Stichting Vluchtelingenwerk werken aan optimalisering van 
taalonderwijs voor statushouders. 

• Glasvezelkabel in het buitengebied
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Passend onderwijs voor alle kinderen

Het CDA is voorstander van zoveel mogelijk behoud van scholen in onze kleine kernen. 
Dat heeft een gunstig effect op de leefbaarheid. Helaas is de rol van de gemeente in het 
onderwijsbeleid beperkt. Daar staat tegenover dat de gemeente een sterkere rol  heeft 
gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren via het Sociaal 
Domein. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor schoolhuisvesting en het vervoer 
ernaartoe. Daarin ziet het CDA wel kansen. 
Wij vinden de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt erg belangrijk. Er moet intensief contact zijn met bedrijven in Moerdijk 
zodat het onderwijs afgestemd kan worden op de behoeften in het bedrijfsleven en stages 
gestimuleerd worden.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Een passend aanbod van onderwijs voor al onze kinderen zodat ze goed voorbereid 
zijn op hun toekomst. Vervoerskosten mogen geen belemmering zijn in individuele 
situaties. 

• Een inclusief en integraal kindcentrum (IKC) waar kinderen terecht kunnen van 0 tot 
13 jaar, zodat er één pedagogische leerlijn kan worden gevolgd en er sprake is van 
vloeiende overdrachten door de korte lijnen. 

• Samenwerking met Green Deal Scholen.  Deze organisatie helpt om een gezonde 
leerwerkomgeving te creëren in een betaalbaar gebouw en om samen de 
verduurzaming van bestaande schoolgebouwen aan te pakken.  

• Het samen laten gaan van schoolgebouwen en andere openbare voorzieningen in de 
kernen.

Voldoende woningen in alle kernen

‘Schop in de grond en bouwen’ was de slogan van het CDA de afgelopen 4 jaar. 
De gemeente Moerdijk is van plan de komende jaren 1865 woningen te bouwen, waaronder 
825 woningen die gebouwd mogen worden met de komst van het Logistiek Park Moerdijk 
(LPM). Het aantrekken van inwoners is een doelstelling van de gemeente Moerdijk. Die 
ambitie  ondersteunen wij volledig. 
Op basis van statistische gegevens kunnen wij concluderen dat de belangstelling voor 
wonen in onze gemeente groot is, ook vanuit de regio. De vraag is groter dan het huidige 
aanbod op de woningmarkt. Maar we moeten ook zorgen voor voldoende aanbod van 
woningen voor alle doelgroepen als wij het voorzieningenniveau in alle kernen op peil 
willen houden.
Het CDA vindt dat de kwaliteit van sociale huurwoningen goed moet zijn. Bij renovatie ziet 
het CDA erop toe dat zoveel mogelijk energieneutrale voorzieningen worden toegepast. 
Een voorbeeld daarvan is het installeren van zonnepanelen. Naast het vierjaarlijkse 
woonbehoefteonderzoek vindt het CDA het zinvol om een woonwensenwijzer voor de 
gemeente te ontwikkelen. Mensen die in Moerdijk op zoek zijn naar een woning kunnen 
daarin aangeven wat hun wensen zijn, zodat de gemeente daarmee rekening kan houden.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Een voldoende en gevarieerd aanbod van (betaalbare huur-)woningen in alle kernen 
voor alle doelgroepen. In het bijzonder voor mensen met een minimum/modaal 
inkomen, arbeidsmigranten en statushouders. 

• Meer aandacht voor senioren bij het “klik-voor-wonen”-systeem. 

• Het betrekken van deskundige lokale marktpartijen (zoals makelaars) uit iedere kern 
bij het opstellen van de woningbouwplannen per kern. 

• Tijdelijke woonconcepten (25 jaar). 

• Prioriteit geven aan inbreidingslocaties. 

• Levensloopbestendige woonprojecten voor jong en oud. 

• Duurzaam bouwen: goede isolatie, aardgasvrij, aardwarmte, zonnepanelen en andere 
alternatieve energiebronnen. 
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• Een gevarieerd aanbod van bouwstijlen. 

• Continuering van de starterslening. 

• Voorrang voor de kwetsbare groepen die in de eigen woonkern een sociale 
huurwoning zoeken. 

• Voortzetting van de stimuleringsregeling voor de aanpassing van 
levensloopbestendige woningen. 

• Meer prijsdifferentiatie van de grondprijs per kern. 

• Minder regels van de Welstandscommissie.

Een veilig gevoel voor de inwoners van Moerdijk

Het CDA wil dat de inwoners van Moerdijk zich veilig voelen.  In samenwerking met de 
Veiligheidsregio Zeeland-West-Brabant wordt in Moerdijk gelukkig veel gedaan om de 
algehele veiligheid zo optimaal mogelijk te borgen. Dat is ook nodig, want onze gemeente 
hoort bij de vier grootste risicoconcentratiegebieden in Nederland. De aanwezigheid 
van ons zeehaven- en  industrieterrein met een aantal BRZO-bedrijven (bijzonder risico 
zware ongevallen) speelt daarin natuurlijk een grote rol, met inbegrip van de (milieu)
veiligheid op het Hollands Diep (druk scheepvaartverkeer en sluizen).  De aanwezigheid en 
goede bereikbaarheid van snelwegen in en om onze gemeente maakt het voor criminelen 
aantrekkelijk om hun slag te slaan en snel te vluchten.  Woninginbraak blijft een punt van 
aandacht. 

De gevolgen van Basisnet Spoor voor mensen die in Zevenbergen in de spoorzone wonen 
zijn groot. Ondanks alle inspanningen van de gemeente Moerdijk beweegt het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nauwelijks. Ook als het gaat om de geluidsoverlast 
voor omwonenden van rijksweg A4 en de veiligheidsproblematiek op de A29. 

Het uitgestrekte buitengebied vraagt om veilige fietspaden voor de schoolgaande jeugd.  
Een aantal wegen in het buitengebied is al voorzien van een nieuwe asfaltlaag en gekleurde 
fietsstroken. Dat is een verbetering maar door onder meer het ontbreken van  verlichting is 
de veiligheid nog steeds niet optimaal. Het sluipverkeer in onze kernen wordt een steeds 
groter probleem. In Zevenbergschen Hoek is hierop met succes gehandhaafd. Het CDA wil 
deze handhaving  graag uitgebreid zien naar andere probleemlocaties.

Onderdeel van veiligheid is de sociale veiligheid. Omzien naar elkaar in de buurt wordt 
steeds belangrijker. Hulde aan onze buurtpreventieteams. Zij verrichten uitstekend werk. 
Het CDA draagt buurtinitiatieven als Nextdoor en Buurtlink een warm hart toe.

De wijkagenten vervullen een belangrijke rol voor onze veiligheid. De landelijke norm is 
1 wijkagent op 5000 inwoners. Het CDA wil dat deze norm minimaal gehanteerd wordt in 
onze gemeente. Ook willen wij dat inwoners aangifte kunnen doen in onze eigen gemeente, 
bijvoorbeeld op het gemeentehuis.
Onze gemeente telt 5 brandweerkazernes. De kazernes in Klundert en Willemstad zijn sterk 
verouderd en toe aan vervanging.
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CDA Moerdijk staat voor: 

• Het voortzetten en uitbreiden van buurtpreventieteams  in de gehele gemeente. 

• Het stimuleren van WhatsApp-groepen in de buurt. 

• Betere zichtbaarheid van de wijkagent en minimaal 1 agent op 5000 inwoners. 

• Aangifte kunnen doen in eigen gemeente (bijvoorbeeld gemeentehuis). 

• Harde aanpak van criminaliteit en drugs. 

• Meer aandacht voor drugsafval in het buitengebied. 

• Meer inzet van boa’s voor sociale veiligheid en minder voor parkeerboetes. 

• Meer aandacht voor personen die verward gedrag vertonen (toename van 43% in 
onze gemeente). 

• Meer verlichting door het plaatsen van lantaarnpalen op zonne-energie in het 
buitengebied. 

• Het tegengaan van sluipverkeer, ook in het buitengebied. 

• Meer cameratoezicht. 

• Het continueren van de voorlichting met de Veiligheidswijzer. 

• Nieuwbouw van de brandweerkazernes in Klundert en Willemstad. 

• Het opvoeren van de druk op het ministerie van IenW met het oog op veiligheid op 
het spoor. 

• Het opvoeren van de druk op het ministerie van IenW voor plaatsing van 
geluidsschermen langs de A4 bij Heijningen.

Duurzaamheid, milieu, energiebeleid en groenbeheer

Het CDA wil onze kinderen en volgende generaties een gezonde toekomst bieden.
Om dit waar te maken moeten nog veel duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen. De 
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. CDA Moerdijk is van mening dat alternatieve 
energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, nodig zijn om in de nabije toekomst 
aan onze energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. 
Moerdijk heeft in de provincie Noord-Brabant relatief erg veel windmolens op haar 
grondgebied. Milieuorganisaties pleiten voor nog meer windmolens in West-Brabant. Het 
CDA vindt: ‘Nu zijn andere gemeenten aan de beurt’.  Windmolens schaden de ruimtelijke 
beeldkwaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van wonen. De komende jaren willen wij in 
Moerdijk de focus leggen op andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals het gebruik van 
zonne-energie, restwarmte van bedrijven en het gebruik van biomassa. 

Burgerinitiatieven op het gebied van energiebesparing zullen van het CDA veel aandacht 
krijgen. Ook voor projecten als de aanleg van zonneweides en de ontwikkeling van Energyweb 
XL (meer gebruik maken van reststromen en restwarmte van bedrijven) steunen wij. 

De gemeente is actief en voortvarend bezig met een nieuw afvalophaalsysteem volgens de 
landelijke richtlijnen, dat betere afvalscheiding bevordert. In het afvalbeleid wil het CDA 
meer aandacht voor zwerfafval en het dumpen van afval in de openbare ruimte. 

De gemeente heeft fors extra geld uitgetrokken voor een verzorgde uitstraling van de 
entrees van de Moerdijkse kernen. Het CDA zal er de komende raadsperiode op toezien dat 
dit ook realistisch vorm krijgt. Een verzorgde groene omgeving draagt bij aan het welzijn en 
welbevinden van onze inwoners. Ontwikkelingen in het buitengebied moeten plaatsvinden 
in balans tussen onze agrariërs en de natuur. Het CDA wil meer  (natuurlijke) speelruimte 
voor kinderen. Bestaande groenzones (zoals Klunderts bos) dienen ontwikkeld te worden 
voor recreatie voor jong en oud in balans met de natuur.

Het CDA is van mening dat groenbeheer en onkruidbestrijding niet alleen een taak zijn 
voor de gemeente. Ook de inwoners kunnen meedenken en meedoen in het streven naar 
schonere en groenere kernen. Als dit nodig is zal het CDA hiervoor de inzet van extra 
middelen aanmoedigen.

De gevolgen van houtrook en gezondheidsschade zijn nog redelijk onbekend. Het CDA trekt 
zich de oproep van het Longfonds (voorheen Astmafonds) aan voor meer bewustwording 
bij inwoners. De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen.
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CDA Moerdijk staat voor: 

• Het verduurzamen van zoveel mogelijk overheidsgebouwen. 

• Ledverlichting voor lantaarnpalen. 

• Het stimuleren van eigen-woningbezitters om duurzaamheidsmaatregelen uit te 
voeren. 

• Prestatieafspraken  met de woningcorporatie om huurwoningen versneld te 
verduurzamen. 

• Het aardgas-vrij bouwen van nieuwbouwwijken. 

• Het stimuleren van het bedrijfsleven om mee te doen aan innovatieve 
duurzaamheidsontwikkelingen. 

• De aanleg van meer zonneweides. Als de golfbaan op de voormalige vuilstort 
Zevenbergen niet wordt gerealiseerd, zal het CDA er alles aan doen om op deze plaats 
een park van zonnepanelen aan te leggen. 

• Aandacht voor de balans tussen agrarisch gebied en natuur. 

• Meer speelruimte voor kinderen. 

• Doorontwikkeling van bestaande groenzones voor recreatieve doeleinden voor jong 
en oud. 

• Meer aandacht voor zwerfafval en het dumpen van afval in de openbare ruimte. 

• Meer aandacht voor de gezondheidsschade door houtrook.
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Een gezond ondernemersklimaat

Een goed ondernemersklimaat  is van groot belang voor de werkgelegenheid en het 
voorzieningenniveau in onze kernen. Het CDA vindt het belangrijk om vanuit de gemeente 
mee te denken met ondernemers, agrariërs en winkeliers en hen ook daadwerkelijk 
te ondersteunen. De vele netwerkmomenten bieden  de kans om de  verbinding en 
samenwerking te zoeken. Het CDA is voorstander van een toekomstvisie voor de gemeente 
Moerdijk, opgesteld door ondernemers, agrariërs en winkeliers.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Het bevorderen van bedrijvigheid en detailhandel bijvoorbeeld door de inzet van 
meer klantmanagers voor een effectieve dienstverlening en “ontzorging”. 

• Het zoveel mogelijk lokaal inkopen door de gemeente. 

• Het betrekken van ondernemers, agrariërs en winkeliers bij de toekomstvisie voor 
Moerdijk. 

• De ondersteuning van de lokale winkelvoorzieningen. 

• Beter onderhoud van lokale bedrijventerreinen. 

• Het beperken van leegstand door versoepeling van regelgeving. 

• Het ruimhartig toestaan van nevenactiviteiten voor de agrarische sector. 

• Een gemeente die ondernemers, agrariërs en winkeliers behulpzaam is, meedenkt en 
faciliteert bij de aanvraag van vergunningen. Minder focus op de regeltjes en meer op 
klantvriendelijkheid.

Waterrijk Moerdijk

Moerdijk is een waterrijke gemeente. Wij noemen de havens van Willemstad, Moerdijk 
en Noordschans, de vestingen van Klundert en Willemstad en uiteraard ook de diverse 
stadswateren en sloten in het buitengebied. Deze wateren hebben diverse functies en 
dienen dus verschillende belangen. Bijvoorbeeld het beleven en gebruiken van water voor 
recreatieve doeleinden, maar ook voor ecologische en praktische doelen. De sloten in 
het buitengebied hebben voor onze agrariërs een andere functie dan bijvoorbeeld de 
stadswateren voor verenigingen. 
Water speelt een steeds belangrijke rol in ons leven, niet in de laatste plaats door 
klimaatverandering. Hevige langdurige regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast.  
Kortom: het onderwerp ‘water’  is voor het CDA  zo belangrijk omdat het ons allen raakt. 
Daarom krijgt water expliciet aandacht in ons verkiezingsprogramma.

CDA Moerdijk staat voor: 

• Het stimuleren van inwoners om minder bestrating te gebruiken in tuinen. 

• Het in kaart brengen van de verschillende belangen en deze evenredig behartigen. 

• Beter onderhoud van onze wateren ten gunste van de (beeld)kwaliteit.  

• Het vergroten van recreatieve mogelijkheden van  de stadswateren van Moerdijk. 

• Nog meer oog voor waterberging.
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Een financieel en economisch gezond Moerdijk

Moerdijk is als gemeente te klein om alle taken effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren. De 
gemeente werkt daarom samen met andere gemeenten in de regio. Het CDA ziet de kracht van 
deze samenwerking tot uitdrukking komen in de aandacht voor de inwoners, bijvoorbeeld 
op het gebied van zorg en werk (Sociaal Domein). Met deze samenwerkingsverbanden is 
veel geld gemoeid. Het CDA ziet erop toe dat die financiële middelen doelmatig worden 
ingezet en de fractie volgt de ontwikkeling van de gemeenschappelijke regelingen op de 
voet.

Moerdijk is geen arme gemeente en heeft flink wat financiële reserves. Het CDA controleert 
nauwgezet hoe met deze reserves wordt omgegaan. Wij vinden dat een deel daarvan 
gereserveerd moet blijven voor de financiële risico’s die de gemeente loopt, bijvoorbeeld 
op het gebied van veiligheid (industrieterrein). Er wordt alleen geld uit de reserves gehaald 
als de gemeenteraad hiervoor toestemming heeft gegeven.

Inwoners die niet actief zijn op de arbeidsmarkt wordt perspectief geboden op werk. 
Hiertoe werkt Moerdijk samen met zes gemeenten in de regio en WVS. Het CDA is van 
mening dat iedereen die kan werken, ook moet werken of werk moet zoeken. Werk geeft 
inkomenszekerheid en verbindt mensen sociaal. 
De gemeente Moerdijk zet actief in op de bestrijding van werkloosheid. Het CDA ziet erop 
toe dat de komende jaren banenafspraken worden gemaakt, door mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt werk aan te bieden binnen de gemeente of binnen het netwerk van 
de gemeente. De gemeente faciliteert werkgevers daarin en besteedt daarbij speciaal 
aandacht aan 50-plussers.
Het CDA ziet voor de gemeente nadrukkelijk een rol weggelegd in het voorkomen van 
jeugdwerkloosheid. Dit doet de gemeente door maatregelen uit te voeren om vroegtijdige 
schoolverlating te voorkomen o.m. door stageplaatsen te faciliteren, zowel binnen de eigen 
organisatie als bij werkgevers in de gemeente. 

CDA Moerdijk staat voor: 

• Een financieel gezonde gemeente. 

• Goede (financiële)  sturing op gemeenschappelijke regelingen. 

• Doeltreffende bestrijding van (jeugd)werkloosheid. 

• Taalonderwijs voor statushouders voor meer kans op een baan.
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Voor onze senioren op een rij
(Op verzoek van vele senioren)

1. Voor iedere kern een Huis van de Wijk of Steunpunt waar ook actuele (papieren) 
informatie van de gemeente is te vinden. 

2. Een toegankelijke gemeentelijke website  waarop informatie makkelijk te vinden is. 

3. Een duidelijke “sociale kaart” die mensen wegwijs maakt in de vele regelingen. 

4. Maatwerk in zorgplannen; met MINDER regels IS MEER mogelijk. 

5. Meer luisteren naar de mening van adviesraden. 

6. Het oprekken van de inkomensgrens van 110% naar 120% van het bijstandsminimum, 
zodat meer mensen gebruik kunnen maken van ondersteunende regelingen. 

7. De ontwikkeling van structureel beleid om eenzaamheid te bestrijden. 

8. Dagbesteding op maat om mantelzorgers te ontlasten. 

9. Een vergoeding voor mantelzorgers. 

10. Respijtzorg voor mantelzorgers. 

11. Levensloopbestendige woonprojecten voor jong en oud. 

12. Voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen in alle kernen. 

13. Voortzetting van de stimuleringsregeling voor de aanpassing van 
levensloopbestendige woningen. 

14. Meer aandacht voor senioren bij het “klik-voor-wonen”-systeem. 

15. Voortzetting en uitbreiding van buurtpreventieteams voor de veiligheid in de buurt. 

16. Meer aandacht van boa’s voor sociale veiligheid en minder voor parkeerboetes. 

17. Meer aandacht voor verward gedrag van personen. 

18. Meer cameratoezicht. 

19. Doorontwikkeling van bestaande groenzones voor recreatieve doeleinden voor jong 
en oud. 

20. Meer aandacht voor veiligheid van trottoirs en fietspaden.
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Voor meer nieuws volgt u ons op
www.cdamoerdijk.nl

Voor een kerngezond Moerdijk


