
Aanvullende antwoorden Kieskompas 

In het kieskompas staan stellingen die niet expliciet in ons verkiezingsprogramma staan 

vermeld maar waarover we uiteraard wel een duidelijke mening hebben als CDA Moerdijk. 

Hieronder vind je de aanvullende antwoorden op deze stellingen. 

Stelling 4. De gemeente Moerdijk moet zo snel als mogelijk zorgen dat woningeigenaren 

hun huis loskoppelen van het aardgas 

Antwoord: Het heeft onze voorkeur dat alle woningen energieneutraal worden, echter mogen 

we de realiteit niet uit het oog verliezen. Het elektriciteitsnetwerk is nog niet toereikend en 

het is nog steeds niet betaalbaar voor iedereen. Energiearmoede moet altijd voorkomen 

worden.  

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

o Blijven investeren in zonne-energie (op het dak), duurzame biomassa en 

energiebesparing. 

o Nieuwe energiebronnen nauwlettend volgen en daarbij zeker niet de nadelen uit het 

oog verliezen. 

o Inwoners ondersteunen in de verduurzaming van hun woning. 

Er ligt nog een grote opgave; nieuwe woningen zullen klimaatproof gebouwd moeten 

worden. Bestaande woningen moeten zoveel mogelijk energiezuinig worden gemaakt of 

gerenoveerd. Zeker bij de verouderde woningen binnen de sociale huur rust hier een forse 

taak op de woningstichtingen. En er is haast geboden. Energiearmoede dient hierbij absoluut 

voorkomen te worden... 

Stelling 7: Inwoners die meer restafval aanbieden, moeten meer betalen 

Antwoord: Wij zijn hier voorstander van maar goede voorlichting moet hieraan voorafgaan. 

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

...Ook bewuster eten, kopen en reizen dragen bij aan het klimaat. Minder afval en betere 

afvalscheiding dragen hier ook aan bij. Dit alles begint met goede voorlichting en 

informatievoorziening. Laten we binnen Moerdijk dan ook meer bewust worden van onze 

gedeelde verantwoordelijkheid hierin... 

Stelling 8: De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als dat ten koste gaat 

van ruimte voor de auto 

Antwoord: Voorrang voor fietsers en voetgangers binnen de kernen ten opzichte van 

gemotoriseerd verkeer zal de verkeersveiligheid bevorderen. 

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

 ...Niet alleen bereikbaarheid maar ook verkeersveiligheid binnen onze kernen verdient extra 

aandacht… 

…Toegankelijkheid en veiligheid moet voor iedereen gewaarborgd zijn, ook als dit ten koste 

gaat van gemotoriseerd verkeer... 



...Uitbreiding van fiets en wandelpaden waar mogelijk en onderhoud en behoud van reeds 

gerealiseerde routes. 

Eenduidige inrichting van deze paden. Op dezelfde wijze in dezelfde kleur en vorm. 

Fietsoplaadpunten door de gemeente verspreid. 

Aanleggen van slimme verlichting op donkere wegen ten behoeve van fietsers en 

voetgangers... 

Stelling 9: De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet overal 30 km/u worden 

Antwoord: De verkeersveiligheid binnen kernen kan worden verbeterd indien de snelheid 

voor gemotoriseerd verkeer verlaagd wordt. Fietsers en voetgangers krijgen hierdoor meer 

ruimte en mogelijkheden. 

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

...Niet alleen bereikbaarheid maar ook verkeersveiligheid binnen onze kernen verdient extra 

aandacht. Het straatonderhoud is dermate slecht dat voor mindervaliden, rolstoel en of 

kinderwagen gebruikers gevaarlijke situaties ontstaan. Naast de reeds ingezette renovatie 

van de wegen binnen onze gemeente moet het onderhoud van de trottoirs met op en afritten 

kritischer bekeken worden. Toegankelijkheid en veiligheid moet voor iedereen gewaarborgd 

zijn ook als dit ten koste gaat van gemotoriseerd verkeer... 

Stelling 11: Ook na corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen 

Antwoord: Dit is landelijk beleid. Wij zijn voorstander van een verbod mits er een goed 

alternatief wordt geboden. Bijvoorbeeld professioneel vuurwerk wisselend in de verschillende 

kernen 

Stelling 13: De gemeente moet zorgen dat arbeidsmigranten binnen de kernen gehuisvest 

worden 

Antwoord: We kunnen niet zonder arbeidsmigranten en hebben dan ook als eerste aandacht 

gevraagd voor passende en humane wijze van huisvesting. Deze huisvesting mag binnen of 

buiten een kern wat ons betreft, mits er een goede omgevingsdialoog is gevoerd en er geen 

overlast ontstaat in de omgeving.  

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

...We zullen niet alleen menswaardige opvang moeten bieden aan statushouders en 

vluchtelingen maar ook aan onze arbeidsmigranten die onmisbaar zijn voor ons 

seizoenswerk. Hier hebben we dan ook al eerder aandacht voor gevraagd. Het mag echter 

wel een integratiebeleid zijn op basis van wederkerigheid. Niet vrijblijvend. Maar dat moet 

dan wel goed geregeld worden. Een goede huisvesting en evenwichtige verdeling binnen 

onze kernen. Waarbij toegezien wordt op veiligheid en leefbaarheid voor deze nieuwkomers, 

maar waarbij ook gehandhaafd wordt bij ongepast gedrag... 

...sturen op een goed integratiebeleid door scholing in Nederlandse taal en cultuur... 



Stelling 18: De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een 

tegenprestatie te leveren in de samenleving 

Antwoord: We vertrouwen erop dat mensen in de bijstand op hun eigen wijze hun bijdrage 

aan de maatschappij leveren. We zien er geen noodzaak toe mensen hiertoe te verplichten. 

We willen wel een actief beleid gericht op het zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. 

Waar nodig via bij- en omscholing.  

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

 ...En werk moet lonen. Het mag niet zo zijn dat (meer) werken minder oplevert doordat je 

dan uitkeringen en/of tegemoetkomingen misloopt... 

...Niet de status werkloos, maar een transitiestatus gericht op nieuwe werkuitdagingen 

waarbij om- en bijscholingen worden gefaciliteerd; 

Sociale werkvoorziening herstellen als ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben 

op de arbeidsmarkt, gericht op balans en het goede leven... 

Stelling 21: Alle basischolen moeten openblijven, ook als hierdoor de lokale belasting 

omhoog gaat 

Antwoord: We willen ons tot het uiterste inspannen om de kleine scholen open te houden. 

Maar of hiervoor de lokale belasting omhoog mag gaan, die vraag verdient een zorgvuldige 

afweging en onderzoek naar wat dat dan zou kosten. Hiertoe hebben we een raadsbrede 

motie ingediend met o.a. de vraag aan de wethouder om nader onderzoek te doen naar wat 

het financieel kost om kleine scholen open te houden. 

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

...Alle mogelijkheden die binnen ons bereik liggen benutten om kleine scholen te behouden, 

dan wel vanuit de kleine kernen vervoer faciliteren naar omliggende scholen... 

Stelling 23: Voor inwoners met een laag inkomen wordt de eigen bijdrage voor WMO-

voorzieningen (bijv. hulp bij huishouden) afgeschaft, ook als dit de gemeente extra geld kost 

Antwoord: Het lijkt ons heel billijk om een bijdrage te leveren aan een geboden dienst. Voor 

diegenen die het niet kunnen betalen zijn er al de nodige voorzieningen. 

Stelling 25: Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden 

Antwoord: Goed boekhouderschap maakt dat je niet gelijk je meevallers uitgeeft maar dat je 

ook bedragen achter de hand houdt voor tegenvallers op de langere termijn.  

Aanvulling vanuit ons verkiezingsprogramma: 

... Of bij meer inzage in bijvoorbeeld financiële besluitvorming. Waar komt het geld vandaan, 

hoe wordt het besteed, hoe worden keuzes gemaakt, wat ligt wettelijk vast en waarin heeft 

een raad nog keuzevrijheid? En hoe kunnen we meer gebruik maken van de expertise en 

inzichten van onze inwoners?... 



Stelling 28: Het haven-en industrieterrein Moerdijk mag uitbreiden, ook als dat leidt tot meer 

geluidsoverlast  

Antwoord: Uitbreiding van het haven- en industrieterrein heeft niet onze voorkeur. Mocht 

uitbreiding op termijn gewenst zijn dan kan en mag dit alleen in overleg met omwonenden en 

volgens wettelijke normen. Uitbreiding mag nooit overlast geven in vorm van geur of geluid. 

 

 

 

 


