Verslag kernavond Fijnaart
Datum:
12 januari 2022
Locatie:
Online, Microsoft Teams
Opzet van de avond
De gemeente Moerdijk wil samenwerken met inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten wat onze
inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het functioneert. Vanavond gaan de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders en ambtenaren samen met inwoners uit Fijnaart kijken 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 ingevuld kon worden.
Kennismaking burgemeester
Vanaf juni dit jaar is Aart-Jan Moerkerke burgemeester van
de gemeente Moerdijk. Burgemeester: “Jammer dat het
gesprek vanavond via Teams moet. We willen graag het
gesprek aangaan en de resultaten van het onderzoek
presenteren vóór de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022. Daarom konden we het niet verder
uitstellen. Samen met de opbrengsten van de enquête van
andere kernen wordt er een verbeteragenda opgesteld. Die
verbeteragenda wordt dan meegegeven aan de nieuwe
raad.
Ik kom graag, wanneer het kan, langs in Fijnaart om ook
persoonlijk het gesprek aan te gaan. De kennismaking komt
dus nog!”
Wilt u vast 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 resultaten van de enquête worden kort toegelicht.
Wat kan de gemeente anders/beter doen?
Burgemeester: “De belangrijkste vraag van de avond: Wat kunnen we verbeteren?”. Er komen
verschillende inwoners aan het woord die een antwoord geven op deze vraag. De antwoorden zijn
onderverdeeld in een aantal thema’s:
-

‘Beter uitleggen’
Inwoner: “Sinds dat Corona actief is, zijn de dorpstafels heel weinig bij elkaar. Waarom is dat? Want
je ziet ook dat Fijnaart minder goed scoort op sommige onderdelen”.

Burgemeester: “Dat klopt inderdaad, het was ook in het begin even puzzelen met het online
vergaderen. Op dit moment proberen we wel weer meer dorpstafels te organiseren. Er is er volgende
week ook weer een. Wel compleet digitaal natuurlijk”.
Inwoner: “Maar hoe krijgen wij eigenlijk als inwoners van Fijnaart te horen wanneer de
vergaderingen/dorpstafel zijn? Moet je je daarvoor aanmelden? Ik heb altijd het idee dat ik als
bewoner zelf heel actief moet zoeken hoe en of ik mee kan doen”.
Burgemeester: “Iedereen is natuurlijk vrij om aan te sluiten. Op de website www.gebiedsplannen.nl
komt altijd te staan wanneer de dorpstafel bijeenkomsten zijn. Hier staan ook altijd alle verslagen op
van de bijeenkomsten. U kunt zich ook aanmelden via de site zodat u via de mail op de hoogte wordt
gesteld over de eerst volgende bijeenkomst”.
Wethouder: “Ik wil daar nog wel een kleine aanvulling op geven. Het is namelijk zo dat in formele
zin, bij het vormen van een tafel, alle inwoners lid kunnen worden ervan. De praktische kant van het
verhaal is dat het vervolgens aan de tafel zelf is om dat in te vullen, en ook aan de inwoners zelf. We
vinden wel dat op dat punt nog een stap te zetten is. Het bestaan van de tafel mag ook beter bekend
worden gemaakt onder inwoners”.
Inwoner: “Je hoort er ook bijna niks over, de communicatie over de dorpstafel naar de bewoners toe
is heel schaars. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat dit juist goed gecommuniceerd wordt naar mijn
mening, en dit beluister ik vaker in het dorp. Het moet gewoon meer gaan leven. Het gaat er ook om
dat je aan de voorkant luistert naar wat er in de kernen speelt, en van daaruit ga je als dorpstafel
toch aan de slag. Je moet wel bij het begin beginnen”.
-

‘Ons eerder en beter vinden’
Inwoner: “Er zijn diverse werkgroepen actief die aan de slag gaan met bepaalde knelpunten en
vragen binnen onze kern. Daar wordt altijd iedereen voor uitgenodigd om aan deel te nemen. Mijn
ervaring is vervolgens vaak dat mensen bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn om problemen aan te
kaarten die alleen betrekking hebben op hunzelf. Vervolgens worden die problemen besproken of
opgelost en dan haken die mensen af en dat zou ik wel graag anders zien. We willen gewoon als
dorpstafel een levendig orgaan zijn die tussen de bewoners en gemeente in staat”.
Inwoner: “Het is niet altijd bekend wanneer jullie vergaderen want niet iedereen kan online. Het is
misschien beter om het ook op andere manieren bekend te maken waar en wanneer je kunt
aansluiten. Via Fendert Lokaal kun je heel veel bereiken naar mijn mening”.

Burgemeester: “Daar gaan we in duiken”.
Inwoner: “Misschien kan er ook meer gepubliceerd worden op de Facebookpagina van Fijnaart”.
Inwoner: “We hebben ook de Buiten Beter App, die heb ik een paar keer gebruikt. Vorige keer dat ik
er op zat stond er dat alle problemen die genoemd waren in de app, op waren gelost, daar klopt niks
van en dat vind ik wel heel droevig”.
-

‘Een visie ontwikkelen voor Fijnaart’
Inwoner: “Ik zou graag zien dat de gemeente meer meedenkt. Ik noem het ook wel omdenken. Niet
alleen denken ‘wat is er niet mogelijk’ maar meer denken ‘wat is er wel mogelijk’. De gemeente komt
wel een met initiatieven maar zeker niet vaak genoeg. Meer mee denken, minder nee-denken”.
Inwoner: “Dat vergt een omslag binnen het apparaat, want de top kan het wel willen maar dan moeten
ze het binnen de uitvoeringsafdeling ook willen. Daarin is naar mijn mening nog een flinke weg te
gaan”.
Inwoner: “Ik wil ook wel even een compliment maken want zoals de vergaderingen waren over de
dorpskern van Fijnaart wil ik de gemeente absoluut complimenteren. Dat is een manier waarop je
als gemeente laat zien dat inwoners mee kunnen praten als ze willen”.
Burgemeester: “Dat mogen we als goed voorbeeld gebruiken dus voor een aantal andere zaken”.
Inwoner: “We missen een duidelijk aanspreek punt. Gebiedscoördinatoren werken wel, maar de rol
moet beter in positie gebracht worden”.
Inwoner: “Als ik ergens tegen aan loop weet ik de gebiedscoördinator altijd wel te vinden, ik zit
misschien ook iets dichterbij het vuur maar je moet ook durven te vragen. Misschien kunnen we daar
als dorpstafel ook iets meer in betekenen”.

-

‘(Beter) terugkoppelen en communiceren’
Inwoner: “Ik denk dat we ook moeten waken voor teveel inspraak. Als Jan en Alleman hun mening
mag geven, wordt het er ook allemaal niet duidelijker op. Dit kan het voor de gemeente ook lastiger
maken om beslissingen te nemen. Misschien moeten we als bewoners er ook maar vanuit gaan dat
op het gemeentehuis gewoon de kennis zit om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Vaak zit die
kennis niet onder de bevolking”.
Burgemeester: “Een mooi signaal”.
Inwoner: “Het is wel belangrijk om rekening te houden met direct betrokkene maar inderdaad niet
altijd een heel dorp. Iedereen heeft een eigen mening en soms staan mensen er gewoon te ver van
af. Selectiever zijn naar de juiste bewoners”.
Inwoner: “Ik denk dat zoveel mogelijk inspraak juist goed is. Transparantie is ook heel belangrijk”.

-

‘Werk aan vertrouwen’
Inwoner: “De inwoners uit de kernen zijn nieuwsgierig wat er speelt binnen de wijk en willen ook
graag op de hoogte gehouden worden. Dat gebeurt ook wel via de lokale Bode bijvoorbeeld maar
het belangrijk om meer te focussen op de inwoners die direct betrokken zijn. Publicaties moeten ook
simpel en goed te begrijpen blijven”.

Inwoner: “Ik denk dat met name participanten worden gezocht. We zouden daar ook graag
uitbreiding inzien. Daar is ook behoefte aan, aan meer verschillende mensen en expertise. Er zijn
verschillende werkgroepen en daar zijn verschillende soorten mensen voor nodig. Kom er bij!”
Burgemeester: “Misschien zijn er nog enthousiastelingen binnen deze groep”.
Inwoner: “We praten ergens over binnen de dorpstafel, en de gemeente zegt iets toe waar ze wat
mee gaan doen, en als puntje bij paaltje komt wordt er niks mee gedaan. Dat vind ik altijd wel zonde”.
Burgemeester: “we moeten dus transparanter zijn als gemeente, dat als iets niet doorgaat, waarom
het niet doorgaat”.
-

‘Verbeter de dienstverlening’
Inwoner: “Sommige onderwerpen moeten eerder besproken worden. We krijgen vaak te laat
zeggenschap. Dan horen we iets in de dorpstafel, en dan denken we, hadden we dit maar eerder
geweten dan hadden we er wat mee gekund, er moet beter gecommuniceerd worden”.
Inwoner: “Ik snap wel als bepaalde onderwerpen via de dorpstafel lopen dat het vertraging oplevert
in het project. Het is ook niet altijd makkelijk om de juiste persoon te bereiken. Voor sommige
onderwerpen zouden inwoners gewoon rechtstreeks naar de gemeente moeten gaan zodat de
gemeente meteen de juiste informatie heeft, dan kan het allemaal ook sneller gaan”.
Burgemeester: “De juiste mensen koppelen aan de juiste projecten dus, zodat er geen vertraging
is. mensen mogen ook altijd bellen naar de gemeente om mee te denken of vragen te stellen”.
Inwoner: “De gemeente moet transparanter zijn richting de kernen. Er gebeuren te vaak dingen die
inwoners verassen en daardoor krijg je tegenstand. Als er wat meer achterliggende gedachtes
worden gedeeld over waarom een beslissing is/wordt genomen dan denk ik dat dat goed over zou
komen op de bewoners”.

Afsluiting burgemeester: “Iedereen hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de digitale meeting. Als
mensen later nog tips en tricks hebben dan horen we het graag! Nogmaals, fysiek kom ik naar u toe
wanneer het weer kan. Fijn dat u hier in ieder geval was om mee te denken!”

