Verslag kernavond Langeweg
Datum:
8 november 2021
Locatie:
Emmaus, Langeweg
Opzet van de avond
De gemeente Moerdijk wil samenwerken met inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten wat de
inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het functioneert. Vanavond zijn de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders en ambtenaren samen met inwoners uit Langeweg in gesprek
gegaan over wat er goed gaat en wat er beter kan. Startpunt voor dit gesprek is een online enquête (de
Quick Scan Lokale Democratie), die in september 2021 is ingevuld door bijna 1000 inwoners.
Kennismaking burgemeester
Vanaf juni 2021 is Aart-Jan Moerkerke burgemeester van de gemeente Moerdijk. Hij stelt zich voor aan
de aanwezigen. Wilt u meer weten van onze nieuwe burgemeester klik dan hier (of ga naar
www.moerdijk.nl/mijnmening).

Wat gaan we met resultaten doen?
De uitkomsten van de enquête, de bespreking hiervan op deze avond en in de andere kernen die nog
volgen (tot en met eind januari) komen in een eindverslag. Dit is de basis voor een verbeteragenda,
waarmee de nieuwe raad (na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022) en college aan de
slag gaat.
De verslagen van de andere avonden zijn uiterlijk 4 weken na de bijeenkomst terug te vinden op
www.moerdijk.nl/mijnmening.
Presentatie van de resultaten
De opzet en de resultaten van de enquête worden kort toegelicht door Hannemarie Hardeman van
onderzoek- en adviesbureau Moventem.

Wat kan de gemeente anders/beter doen?
Vooraf: Er waren flipovervellen waar aanwezigen hun ideeën (tops en tips) op konden schrijven (in de
pauze en na afloop van de bijeenkomst). Deze vindt u aan het einde van dit verslag. Zijn het
uitvoeringszaken van het college dan worden deze meegenomen in de gesprekken die het college voert
met de Dorps/Stadstafels.
Burgemeester: “De belangrijkste vraag van de avond: Wat kunnen we verbeteren?”. De Burgemeester
heeft alle aanwezigen het woord gegeven om hier een antwoord op te geven. De gegeven antwoorden
zijn onderverdeeld in een aantal thema’s:
-

‘Beter uitleggen’
Burgermeester: “Herkent u zich in de gepresenteerde uitslagen van het onderzoek? Er moet wel bij
gezegd worden dat Covid-19 er voor heeft gezorgd dat de gemeente letterlijk op afstand heeft
gestaan het afgelopen ander half jaar. Dit zou effect kunnen hebben gehad op de uitslagen. We zijn
zelf erg blij met alle respons en zien dat er zeker ruimte is voor verbetering.”
Inwoner: “Ik kan me wel vinden in de uitslagen van het onderzoek. Het feit dat Langeweg negatiever
heeft gescoord dan andere kernen zal vast te maken hebben met dat er veel te weinig wordt
teruggekoppeld vanuit de gemeente. Wanneer er ‘nee’ als antwoord wordt gegeven op een
vraag/aanvraag, is het fijn als er onderbouwd wordt waarom iets niet kan. Politiek is er voor ons en
niet omgekeerd. Ze leven in een gouden kooi en doen dingen waar ze totaal geen verstand van
hebben”

-

‘Ons eerder en beter vinden’
Inwoner: “We hebben het gevoel dat de burgerparticipatiewet is opgelegd aan de gemeentes. Zo
ook in Moerdijk. Er wordt wel naar ons geluisterd, maar er wordt verder niets met de input gedaan.
We missen iemand vanuit het dorp die ons in de raad vertegenwoordigd. Ik zat bij de wijkvereniging
maar daar ben ik gestopt, is trekken aan een dood paard.
Inwoner: “Ik heb een pen voor u van
Langewegonline.nl. Alles wat niet genoemd is
vanavond kunt u op deze website vinden. Ook heb
ik de Langewegse vlag voor u meegenomen. U ziet
groen en geel, groen van de akkers, geel van het
graan in het najaar. Hechte verbinding met de
kapucijners. In 1910 kreeg onze wijk de naam
Langeweg. Wat ik hiermee wil zeggen is dat
communicatie in al zijn facetten komt. Betrek ons
eerder bij alles wat er gebeurd met Langeweg”

Inwoner: “Hoe kunnen we jongeren beter bereiken? Hoe krijgen we meer bewoners betrokken bij
meer dossiers? We hebben tegenwoordig zoveel sociale media kanalen tot onze beschikking en dan
nog valt de opkomst tegen. De opkomst online is vanwege Corona wel gegroeid. Normaal een man
of 10 die online komen en nu 40/45 mensen.”
Burgemeester: “We proberen nu een hybride stap te zetten voor de bijeenkomsten”

Inwoner: “Ik ben zelf vrij actief in het verenigingsleven, maar als je geen resultaat ziet dan stop je er
uiteindelijk mee. En ik zie nu weinig resultaat. Wat zou dan een minder betrokken inwoner daar bij
gaan zitten. Zorg voor meer woningen in Langeweg, maar kijk ook wie er in komt te wonen.
Inwoner: “Toon meer betrokkenheid vanuit het gemeentebestuur en de ambtenaren: Er is 3 keer per
jaar een dorpstafel. Elke maand een wijk vergadering met de vereniging. Bij de laatste dorpstafel
was er geen boa aanwezig, dit was jammer. Hierin ook de rolverdeling definiëren: wie doet wat en
wie gaat waarover? Zorg ervoor dat er goede vertegenwoordiging is bij de dorpstafels. Organiseer
ook een bijeenkomst met als hoofdvraag: Hoe ziet de gemeente Langeweg er over 10 jaar uit?”
-

‘Een visie voor Langeweg’
Inwoner: “Wat zijn jullie van plan met Langeweg? We zeuren al 20 jaar lang om extra huizen maar
we mogen niet bouwen. Er komen daardoor steeds minder mensen naar Langeweg toe. Als gevolg
zou dan de school uiteindelijk moeten sluiten”
Burgermeester: “Gemeente, kom nou eens uitleggen wat jullie van plan zijn. Verschaf duidelijkheid
over hoe het werkt, wat onze visie is”
Inwoner: “De rommeligheid van het dorp moeten we aanpakken. Huizen, tuin en aanhangers zijn
punten die aangepakt moeten worden. Pas de APV aan zodat je een instrument hebt om mensen
aan te pakken. Aanhangers en caravans op de openbare weg zijn een groot probleem”

-

‘(Beter) terugkoppelen en communiceren’
Inwoner: “Ik belde naar de gemeente over rotzooi dat op de weg lag, dit waren oude autobanden.
Ik kreeg te horen dat ik een e-mail moest sturen naar gemeente. Ik vertelde dat ik geen e-mail heb,
en dat ze blij moeten zijn dat er iemand is die belt om de rotzooi te melden. Vervolgens zijn de
banden ook nooit opgehaald. Troep uit de sloot is er overheen gegooid. De gemeente gaat er
automatisch vanuit dat iedereen een mailadres heeft, dat is niet netjes”
Inwoner: “Er mag ook verbetering komen in de communicatie en terugkoppeling vanuit de gemeente.
Als Langeweg roept, dan roepen we niet voor niets. We willen dan graag dat er naar ons geluisterd
wordt. Het is ook jammer dat we vaak het gevoel krijgen dat we niet serieus genomen worden”
Burgermeester: “we gaan met deze avond poging doen om dat tij te keren”
Inwoner: “Ik woon sinds 3 jaar in Langeweg en zie veel initiatieven. Ik vind dat heel positief. Maar
het probleem is dat er iets beloofd wordt en dan gebeurt er vervolgens niks. Als je iets opstart, maak
het dan af. In Zevenbergen zien we dat er van alles gebeurd, dan loopt Langeweg wel echt achter.
Hoe zit het met de toekomst van de leefbaarheid in Langeweg? Dossiers in Langeweg zijn niet zo
ingewikkeld. Mariaschool is het lastigst. Een mooi voorbeeld is dat de stoep te hoog was bij het
nieuwe appartementengebouw. Daar heb ik zo veel uur in moeten steken om dat anders te krijgen.
Pas toen ik via de politiek dat aankaartte kwam er actie. Communicatie en terugkoppeling met
inwoners moet echt beter! Wees duidelijker. En maak als gemeente meer gebruik van de dorpstafel”

-

‘Toegankelijkheid in Langeweg’
Inwoner: “Bewegwijzering naar Langeweg moet beter. Zorg voor goede borden en duidelijke routes.
herkenbaarheid Langeweg kan hierdoor ook groeien. Ook mag de 30 kilometer zone duidelijke
aangegeven worden tot aan de gemeentegrens”

Inwoner: “Trekkers die over de dijk rijden zorgen ervoor dat de kopjes trillen in mijn keukenkast. Waar
kan ik zoiets melden? Laatst lag er ook een laag modder op weg, dit is heel gevaarlijk voor motoren
en fietsers. Het hoort voor een deel bij de geneugten van het platteland maar er zou wel beter op
gehandhaafd moeten worden, anders komt veiligheid in het geding.
Inwoner: “Ik heb al vaker aan de gemeente laten weten dat de stoepen in Langeweg niet goed
toegankelijk zijn. Terugkoppeling is heel belangrijk!”
-

‘Verbeter de dienstverlening’
Inwoner: “De BuitenBeterApp werkt fantastisch. Korte lijntjes met elkaar dus dat is fijn
communiceren. Neem een voorbeeld hieraan als gemeente. De dorpskrant wordt ook goed gelezen,
hier kan de gemeente ook in publiceren. Dit zou ook wat zijn voor Langeweg als wijk zelf. Het
versterkt elkaar”
Inwoner: “Hoe bereikt u als gemeente de laaggeletterde? Dit is toch 15% van de bevolking. Dit
kunnen we misschien ook als onderwerp voor de dorpstafel introduceren. Zorg dat alle raads- en
commissieleden de uitnodiging voor de dorpstafel krijgen.

Afsluiting:
Burgermeester: “Dank voor uw aanwezigheid en inbreng. Als ik alles kort mag samenvatten moet de
gemeente beter luisteren en terugkoppelen. Jullie willen ons vaker zien in de kern Langeweg zelf en
hier beter communiceren”
Tips en Tops

