Verslag kernavond Zevenbergschen Hoek
Datum:
10 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 Zevenbergschen
Hoek 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. 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 resultaten van de enquête worden kort toegelicht.
Wat kan de gemeente anders/beter doen?
Burgermeester: “Jammer dat het vanavond via Teams moet. We willen graag de het gesprek aangaan
en de resultaten van het onderzoek presenteren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
2022. Daarom konden we het niet verder uitstellen. Ik kom graag, wanneer het kan, langs in
Zevenbergschen Hoek om persoonlijk het gesprek aan te gaan”
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: “Hoe verhouden deze resultaten zich tot de resultaten van andere kernen? We vinden het
namelijk interessant om te weten hoe met de verschillende kernen wordt omgegaan door de
gemeente. Zijn andere kernen bijvoorbeeld tevredener dan onze kern? Daarnaast vraag ik me af
welke leeftijdscategorieën er hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dat lijkt me ook best een
belangrijk gegeven.”
Burgermeester: “De antwoorden op deze vragen komen in het eindrapport te staan, deze komt 23
februari online op de website www.moerdijk.nl/mijnmening”

-

‘Een visie ontwikkelen voor Zevenbergschen Hoek’
Inwoner: “Jullie gaven net aan dat er op 23 februari een totaal rapport online wordt gezet. Ik hoop
dat dit totaal rapport, inclusief verbeteragenda, niet een eenheidsvoorstel gaat worden die op alle
kernen betrekking heeft. Ik denk dat elke kern wel bijzondere aandacht kan gebruiken. Elke kern
heeft andere kenmerken en hier moet goed naar gekeken worden.”
Inwoner: “Ik hoop niet dat dit onderzoek alleen leidt tot een nieuw (beleid)rapport maar ook tot nieuwe
daden.”

-

‘Onze dorpstafel moeten we koesteren’
Inwoner: “Ik zit zelf in de dorpstafel en ik vroeg mij af, in hoeverre zijn wij nou echt belangrijk voor de
gemeente? Hebben we eigenlijk wel invloed op wat er gebeurd met onze stem? Het voelt soms alsof
we heel erg ons best doen, maar niet van toegevoegde waar zijn.”
Inwoner: “Doe als gemeente meer met de dorpstafel! Wij kunnen veel betekenen voor de gemeente
als er geluisterd wordt.”
Burgermeester: “Jullie zijn zeker van grote waarde maar ik geef toe dat het op de verbeteragenda
mag komen te staan.”
Inwoner: “De dorpstafel heeft een bepaalde status, maar wel onvoldoende. Waarom kan er
bijvoorbeeld geen wethouder onderdeel uitmaken van de dorpstafel? Zodat ook het beleidmakende
deel van de gemeente direct participeert in de dorpskern. Zo krijgen we meer informatie van wat er
speelt en kunnen we sparren met iemand die op de hoogte is.”
Burgemeester: “We kunnen eventueel de gemeente digitaal deel laten nemen in de dorpstafel.”
Inwoner: “Hier in het dorp hoor je ook veel mensen die zich niet bij de dorpstafel aansluiten omdat
ze het idee hebben dat ze toch geen verschil kunnen maken, of dat er toch niet geluisterd wordt. Dit
is heel spijtig en ik hoop dat jullie je daar van bewust zijn. Volgens mij is dit één van de belangrijkste
dingen om te willen veranderen als gemeente. Vooral omdat de dorpstafel bekend staat als kort lijntje
met de gemeente.”
Inwoner: “Iedereen mag toetreden tot de dorpstafel, maar vaak zijn het dezelfde berokken burgers
die ook de kar trekken als het op vrijwilligerswerk aankomt.”

-

‘Ons eerder en beter vinden’
Inwoner: “Het onderdeel ‘meer betrokkenheid tonen’ mag wel worden benadrukt. De gemeente komt
over als ongeïnteresseerd. Je krijgt het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Alleen het nodige wordt gedaan en dat wat de gemeente zelf het beste uitkomt. We zien de gemeente
niet genoeg. Kom naar buiten en ga persoonlijk in gesprek met de inwoners. Ik kan me ook goed
vinden in de resultaten van het onderzoek. Wat gaan jullie hier nou eigenlijk mee doen?”
Burgermeester: “Het initiatief voor dit onderzoek komt vanuit de gemeenteraad. De resultaten ervan
zullen ook meegenomen worden naar de dorpstafel. Verder kom ik langs in het dorp wanneer dit
mogelijk is! Ik ga dan graag met jullie in gesprek.”

-

‘(Beter) terugkoppelen en communiceren’
Inwoner: “Bij de gemeente is de interne communicatie niet altijd zoals het hoort. Wanneer ik de
gemeente bel, en de persoon die ik nodig heb is niet aanwezig, dan hoort de persoon aan de telefoon
op de hoogte te zijn van de situatie. Ze weten niet waar de betreffende persoon is of wanneer diegene
weer terug komt.”
Burgemeester: “Corona speelt hierin ook een zekere rol in, maar we zetten het ook op
verbeteragenda.”
Inwoner: “Buitenlandse gastarbeiders naar Zevenbergschen Hoek? Waarom? En hebben wij daar
ook nog wat over te zeggen? Het is naar mijn weten ook niet besproken in de dorpstafel en als we
er nu nog in worden meegenomen is het weer eens in een te laat stadium. Ik las namelijk in de krant
dat het plan was om ze naar Zevenbergschen Hoek te laten komen.”
Burgermeester (letterlijk citaat): “Volgens mij is het niet direct benoemd dat de gastarbeiders daar
terecht moeten komen. Er wordt wel gekeken in de gemeente Moerdijk welke plekken er beschikbaar
zijn voor deze arbeidsmigranten, want die plicht hebben wij. Op het moment dat er locaties vrij komen
wordt dit uiteraard besproken binnen de dorpstafels. Dus mochten er locaties voor de
arbeidsmigranten naar voren komen, komen we eerst bij u terug. Dat u het in de krant heeft gelezen
kan overigens een conclusie van een journalist zijn.”
Inwoner: “Zover ik weet bespreken we de kwestie arbeidsmigranten wel sporadisch in de dorpstafel.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de spreiding van de arbeidsmigranten en de voorzieningen die ze
nodig hebben. Er ze komen niet alleen in Zevenbergschen Hoek maar heel Moerdijk krijgt ermee te
maken..”
Burgermeester (letterlijkcitaat): “Asielzoekers moeten binnen een bepaalde tijd bijvoorbeeld ook
verspreid worden binnen Moerdijk. De vraag over het huisvesten van de arbeidsmigranten is een
probleem dat bij ons op dit moment ook speelt: hoe gaan we daar mee om en waar kunnen ze
terecht? We zien daar ook een enorme toename in en alles moet voor hen wel geregeld worden, ook
qua voorzieningen. Dus dat is ook een veel besproken onderwerp bij ons.”

-

‘Werk aan vertrouwen’
Inwoner: “Wij wachten op actie van gemeente. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, is er niks gebeurd
dat verbetering opleverde. Daarom vind ik dit ook weer nutteloos, want er gebeurt waarschijnlijk toch
niks mee. Het is misschien heel bot gezegd, maar: de gemeente moet minder lullen en meer poetsen.
Burgermeester: “Geef ons een kans. Het is nu aan de nieuwe raad en collega om daar vorm aan te
geven.”
Inwoner: “Het valt me op dat het geld wat voor bewoners gereserveerd is, wordt uitgegeven aan de
verkeerde dingen. Ik zie alleen maar juristen, rapporten en verder geen resultaten voor de inwoners
zelf.”

-

‘Verbeter de dienstverlening’
Inwoner: “Ik woon hier nu 60 jaar en de laatste tijd wordt het “niet luisteren” steeds erger. Je krijgt
het gevoel dat je langs de gemeente heen praat. We horen al 10 “hou de moed er in” de gemeente
is zelfs te beroerd om lampjes in de kerstboom in het dorp te hangen.”

Afsluiting
Inwoner: “Ik wil de burgemeester en straks de nieuwe raad wel heel veel succes wensen!”
Burgermeester: “Iedereen hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de digitale meeting. Nogmaals,
fysiek kom ik naar u toe wanneer het weer kan. Fijn dat u hier in ieder geval was, dat toont
betrokkenheid vanuit jullie kant!”

