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Toelichting vraag 1
Toelichting: Ik heb er (redelijk) veel vertrouwen in dat er met deze plannen een toekomst is
voor het dorp Moerdijk.
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Absoluut mogelijk om Moerdijk als dorp te behouden.
Alle Moerdijkers hebben de toekomst, die laten zich niet gauw uit het veld slaan. We hebben een erge
oorlog meegemaakt en het is toch weer goed gekomen. Hebben de watersnood meegemaakt en dat is ook
weer goed gekomen, vandaar dat vertrouwen.
Alleen redelijk veel vertrouwen in als (zoals nu weer gesuggereerd) het LPM NIET doorgaat, het
wantrouwen jegens de overheid blijft door: veel te optimistische kijk op LPM, evenveel braakliggende
grond op huidig industrieterrein.
Als alles gerealiseerd kan worden heb ik er wel vertrouwen in. Als het LPM er niet komt is voor mij dat
vertrouwen veel minder. Er is dan namelijk geen geld voor dat alles.
Als alles wat ze beloven nagekomen wordt, komt alles goed.
Als de geplande maatregelen zoals beschreven uitgevoerd worden heb ik daar veel vertrouwen in dat het
behoud van Moerdijk gewaarborgd is. Mochten deze geplande maatregelen niet of gedeeltelijk
uitgevoerd worden wil ik echt een ander antwoord aankruisen en is het antwoord wat ik nu heb gegeven
niet meer van toepassing.
Als de overlast beperkt wordt heb ik er vertrouwen in, maar woningbouw in Moerdijk heeft volgens mij
weinig nut na alle negatieve publicaties.
Als de plannen ten uitvoer worden gebracht dan heb ik er vertrouwen in dat het met de leefbaarheid wel
goed komt. Hier zit ook gelijk het probleem. Er is ons bewoners al zo vaak zo veel beloofd maar dit is
nooit ten uitvoer gebracht. De burgemeester komt naar meetings in de kern zonder ook maar enige
inhoudelijke kennis van de dossiers, roept vervolgens van alles en achteraf blijkt het grote lariekoek. Zo
ga je niet om met je inwoners als het om zulke zaken gaat.
Als de plannen voor het behoud van de leefbaarheid doorgezet worden, blijft er een toekomst voor een
klein dorp.
Als de plannen voor leefbaarheid ook werkelijk gerealiseerd worden.
Als er een hoge geluidswal komt en de wegen worden aangepast dan zal het dorp minder overlast hebben
als nu.
Als er gebouwd wordt blijft de jeugd op Moerdijk en door het opknappen van de haven blijft het
leefbaar. Fijn dorp, ik blijf.
Als er genoeg geïnvesteerd wordt en de dorpsgenoten er ook allemaal vertrouwen in hebben, komt het
goed
Als er niet elke keer leugens worden verteld, heb ik er wel vertrouwen in.
Als het in Pernis en Heijplaat kan, dan kan het in Moerdijk ook. Als de wind verkeerd staat stinkt het
overal, niet alleen in Moerdijk.
Als het plan wordt uitgevoerd, heb ik er vertrouwen in dat dit positief effect heeft op de toekomst van
Moerdijk.
Als in kleine stappen huizenbouw wordt toegestaan dan komen de middenstand en de investeerders
vanzelf. Er is dan misschien vertrouwen in verdere plannen.
Als men zich houdt aan de voorgestelde maatregelen, geloof ik oprecht dat het gaat werken. Aan mij ligt
het niet. Ik hoop dat men zich aan de afspraken houdt, ik wil niet uit dit dorp. Ik kom uit Pernis Rotterdam en ben hier bewust gaan wonen, ook al wist ik dat de winkels er niet waren. Die keuze heb ik
toch gemaakt en ik woon met plezier hier.
Als plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, heb ik daar vertrouwen in
Als ze duidelijke antwoorden geven en er niet omheen draaien zoals tot nu toe wel gedaan is.
Als ze in het dorp investeren heb ik daar vertrouwen in.
Behouden van de Appelzak. Ondanks dat het tegen het industriegebied geplakt is kun je er heerlijk
wandelen. Laat de hondenbezitters er ook rekening mee houden. Dat poepzakje blijkt toch niet helemaal
te lukken, dat is echt een kleine moeite. Ik woon hier graag. We hopen dat ooit de drukte van het verkeer
niet meer door het dorp komt. De route van het industrieterrein via de Roode Vaart naar de rotonde
A16/A17 is even ver.
Bij het goed uitvoeren van deze plannen kan het dorp zeker zijn kwaliteit en waarde behouden. Wel is
het zaak voor de gemeente om de plannen ook echt uit te gaan voeren en dat dit ook zo snel mogelijk
gebeurt. Het gerommel over het dorp Moerdijk heeft al veel te lang geduurd. De inwoners hebben te lang
in onzekerheid geleefd dus nu moet er wel gedaan worden wat er in de plannen staat.
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Bij het goed uitvoeren van deze plannen kan het dorp zeker zijn kwaliteit en waarde behouden. Wel is
het zaak voor de gemeente om de plannen ook echt uit te gaan voeren en dat dit ook zo snel mogelijk
gebeurt. Het gerommel over het dorp Moerdijk heeft al veel te lang geduurd. De inwoners hebben te lang
in onzekerheid geleefd dus nu moet er wel gedaan worden wat er in de plannen staat.
Concept Havenstrategie investeert in het dorp dus moet dit doorgaan en de gemeenteraad het hoogste
orgaan van de gemeente heeft unaniem ingestemd met het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Dus
MOERDIJK BLIJFT BESTAAN.
De echte inwoners van Moerdijk willen allemaal blijven. De import wil vertrekken, die heeft ook geen
binding met het verleden
De gemeente heeft te vroeg gezegd dat Moerdijk weg moet, nu blijkt dat alles slecht is voorbereid en
verder gekeken moet worden naar de stand van zaken. Hierdoor kunnen wij als bewoners profiteren om
meer inspraak te hebben in de plannen van gemeente en havenschap.
De gemeente heeft vanaf het begin af aan geroepen waarde te hechten aan het dorp Moerdijk, dat
gepaard te doen gaan en gestalte te geven door een pakket maatregelen om het dorp Moerdijk leefbaarder
te maken. Ik vind dat je daar vertrouwen in moet hebben.
De geplande maatregelen dienen gerealiseerd te worden, hierdoor groeit het vertrouwen vanuit de
burgers naar de gemeente en wordt de leefbaarheid behouden of zelfs vergroot.
De plannen zien er goed uit voor de leefbaarheid, ben alleen benieuwd of ze uitgevoerd gaan worden.
Voor mij hoeft het LPM er niet te komen! Er is al voldoende geld beschikbaar om de leefbaarheid te
vergroten (bovenstaande punten bijlage boven LPM extra 12 miljoen).
De reden dat ik niet 'veel vertrouwen' heb ingevuld is de volgende: Ik zou ontzettend graag op het dorp
willen blijven, ik ben er geboren en getogen, maar als mijn mede inwoners voor een gedeelte alsnog
willen vertrekken hebben de genoemde plannen niet veel effect. Als het dorp langzaam leeg gaat lopen,
wat ik niet hoop, wordt het ondanks de goede bedoelingen niet erg leefbaar meer. Er is al genoeg
leefbaarheid vertrokken (middenstand, verenigingsleven etc.). Ook het geloof in de goede bedoelingen
van de politiek is sowieso niet erg hoog. Nogmaals het is niet mijn keuze om eventueel te vertrekken.
Denk dat er goed over is nagedacht en dat deze plannen wel realistisch zijn.
Deze plannen helpen niet voor de leefbaarheid van het dorp. Men moet de jeugd in het dorp kunnen en
laten vestigen als men op zichzelf willen gaan wonen.
Dit zal alleen afhangen van de dorpsbewoners zelf omdat de plannen vanuit de politiek groots zijn
uitgezet en daar weinig of niets uit voort gaat komen. Dit gaat al heel lang zo, sinds de aanleg van het
industrieterrein. Er is in de 35 jaar dat ik het ben gaan volgen heel veel beloofd en nooit wat uitgevoerd.
Ik heb het volste vertrouwen erin dat dit ook op niets uitloopt. Het dorp heeft mijn vertrouwen, niet de
politieke plannen en belangen.
Dit zijn plannen die redelijk veel vertrouwen geven maar steeds weer hetzelfde probleem zijn. Het zijn
plannen waar de uitvoer steeds op zich laat wachten. Hoe lang liggen deze plannen al niet op de plank?
Begin nu daadwerkelijk eens met de uitvoer van deze plannen, dan kan het werkelijk vertrouwen
opwekken. Geef ook direct aan dat dit voor een vaste eeuwige periode is en niet zoals nu steeds gebeurt
iedere 5 of 10 jaar een nieuwe instantie met een nieuwe insteek in het dorp.
Door erop te vertrouwen dat de dingen die gezegd worden ook uitgevoerd worden.
Eerst zien dat de plannen uitgevoerd worden, dan geloven.
Er is al zoveel beloofd, ik wacht nog steeds op de uitvoering.
Er komt geen zware industrie in de buurt van het dorp, dus de schadelijke stoffen worden niet meer.
Er komt meer werk en dan kan de jeugd hier blijven wonen als er meer huizen gebouwd worden.
Er wordt al lang over gesproken, maar er wordt tot nu toe weinig tot niets uitgevoerd. Dus redelijk
positief.
Gezellig dorp.
Gezien de laatste publicaties is er geen geld beschikbaar als vergoeding op LPM. Er is geen goedkeuring
LPM gronden. Er is geen geld beschikbaar voor uitkoop. De gemeenteraad en gemeentebestuur zijn
vastberaden om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.
Goed initiatief om woningbouw te realiseren. Redelijk veel vertrouwen omdat ik het stukje cultuur,
ontspanning, recreatie niet of nauwelijks terugzie in de plannen.
Haven en industrie breiden uit, de twijfel blijft of er geld is voor het dorp. Het dorp zal blijven omdat het
dorp Klundert bijna net zo dicht bij de industrie ligt.
Het antwoord hangt natuurlijk af van welke plannen in werkelijkheid gerealiseerd worden. Als we nu
weer lezen dat er een bom ligt onder LPM verdwijnt waarschijnlijk die 12 miljoen euro voor extra
voorzieningen. Bovendien heb ik grote twijfels over de nieuwe woningen. Moerdijk lijkt mij voor
buitenstaanders niet meer aantrekkelijk.
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Het blijft twijfelen. Ik wilde eerste invullen "veel vertrouwen", maar het is toch nog steeds eerst zien dan
geloven.
Het industrieterrein is nu ook onderdeel van mijn leefomgeving. Het wordt intensiever gebruikt en
hopelijk levert het ook arbeidsplaatsen op voor inwoners van het dorp. Wel moet er geïnvesteerd worden
in het aanzicht van het dorp.
Het is een hechte gemeenschap. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en wonen ook in
Moerdijk dorp.
Het Logistiek Park Moerdijk komt aan de andere kant van de A17 te liggen en hoeft niet door het dorp.
Het havenbedrijf wordt naar mijn mening ook niet drukker.
Het zal toch wel een keer uitgevoerd worden, de leefbaarheid of is Moerdijk de clown van de
maatschappij?
Hopelijk is er een toekomst voor Moerdijk. Op dit moment woon ik hier erg graag. Alle extra
investeringen die gedaan worden zijn fijn. Indien er extra woningen gebouwd worden zal er wel wat
meer gedaan moeten worden aan de PR voor het dorp Moerdijk. Op dit moment zal niemand hier snel
een huis kopen. Moerdijk moet jonger worden en dus jongere mensen aantrekken.
Ik denk dat als er meer werkgelegenheid komt door de nieuwe haven dat mensen ook dicht bij hun werk
willen wonen en dat dan ook zullen doen in Moerdijk. Dus als het dorp tegen die tijd ook wat is
opgeknapt, maakt dat het alleen maar aantrekkelijker.
Ik denk, hoop, dat de gemeente Moerdijk het dorp laat zoals het is. Eventueel met verbeteringen.
Moerdijk is een dorp met een geschiedenis. Ik zou graag mijn kinderen hier groot brengen zolang dit
verantwoord blijft.
Ik ga er vanuit dat de gemeente de geleden schade herstelt.
Ik ga er vanuit dat de plannen die er zijn ook uitgevoerd worden.
Ik geloof best dat er een aantal projecten gerealiseerd gaan worden en heb daar ook redelijk veel
vertrouwen in, maar of de gemeente woningbouw aan de haven gaat realiseren is nog de vraag.
Ik geloof dat er wel geïnvesteerd in het dorp zal worden.
Ik heb alle vertrouwen in de leefbaarheid van Moerdijk.
Ik heb daar vertrouwen in, maar dan moet er ook deels naar de burgers van Moerdijk worden gekeken.
Ik heb er redelijk veel vertrouwen in. Door de uitspraken die gedaan zijn door de commissie Nijpels en
de burgemeester heeft het dorp wel een flinke deuk opgelopen en zijn onze huizen lelijk gezakt in
waarde. Dit moet gecompenseerd worden.
Ik heb er wel vertrouwen in als de gemeente zijn toezeggingen ook een keer na komt. De plannen zijn
altijd super mooi, maar de uitvoering blijft altijd achterwege. Ik denk dat de gemeente nu aan zet is om
ons dit vertrouwen terug te geven, en niet eerst de media in te lichten en dan pas de bewoners. Dit
respect verdienen wij op dit moment zeker wel.
Ik heb het idee dat het nog ver om het dorp heen gaat en investeringen in het dorp is altijd goed.
Ik heb redelijk veel vertrouwen als de plannen zoals in de bijlage staan beschreven ook door gaan en niet
bij plannen blijven. Ik heb de plannen zo gelezen dat als het onder extra vernoemde niet doorgaat, de
andere punten wel doorgaan.
Ik heb redelijk veel vertrouwen in de plannen zoals ze in de bijlage beschreven staan en dat er een
toekomst is voor Moerdijk. Maar ik heb geen vertrouwen in de gemeente dat deze plannen werkelijk
uitgevoerd gaan worden. Het LPM staat nog op losse schroeven, dus als dat niet doorgaat komt er geen
geld vrij om te investeren in Moerdijk. Dan denk ik dat er niets wordt geïnvesteerd, behalve dan een
nieuw dorpshuis.
Ik heb redelijk veel vertrouwen in een toekomst. Met de € 12 miljoen erbij kunnen we er een mooi en
goed leefbaar dorp van maken. De saamhorigheid is hier groot.
Ik heb redelijk veel vertrouwen in het dorp Moerdijk. Uiterst geringe behoefte aan industrieterrein
wegens recessie. Geen financiën te regelen voor de verwijdering van het dorp. Geologie ongeschikt voor
middelbare en zware industrie. Het beschikbare deel, dorp Moerdijk en Klaverpolder zijn diepe
veenlagen en hebben geen draagkracht. Procentuele oppervlakte dorp: industrieterrein is nihil. Prognose
2030: Nauwelijks behoefte voor zeehaven en industriegebied zal vergroot zijn ten opzichte van 2013.
Gezien de nu openliggende percelen die nog niet ingevuld kunnen worden.
Ik woon nu 6 jaar in Moerdijk en ken het niet anders dan het nu is. Iedere extra investering/maatregel is
dan zeer zeker mooi meegenomen. Ook zonder maatregelen vind ik het fijn hier. We kopen in 2013 geen
huis hier om weer weg te moeten.
Ik woon op dit moment naar volle tevredenheid in Moerdijk.
In de plannen zit toekomst, deze moeten echter wel ondersteund en uitgevoerd worden.
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Indien alle plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal Moerdijk een inhaalslag maken qua
leefbaarheid. De laatste 10 jaren is er weinig geïnvesteerd in ons dorp en dat is zichtbaar. Meer
woningen betekent meer inwoners, meer kinderen op de basisschool, meer leden voor verenigingen,
meer mogelijkheden voor de middenstand.
Je gaat in deze tijd geen dorp weghalen in verband met de economie, dit kost veel meer. Ook
Moerdijkers werken op het industriegebied, daar haal je de woningen niet weg. Er is nog genoeg plaats
in de omgeving. Als Moerdijk weggaat, is het geloof in de regering ook weg.
Je moet positief denken.
Mijn toekomst hier wordt bepaald door mijn werk en studie die ik volg.
Misschien kunnen er betere plannen worden gemaakt.
Mits de leefbaarheid wordt verbeterd, ook als LPM niet of veel later wordt gerealiseerd.
Mits deze plannen ook doorgevoerd worden is er voor ons geen reden om daar geen vertrouwen in te
hebben. Let wel: belofte maakt schuld. Daar weet de gemeente soms niet zo goed mee om te gaan.
Moerdijk is al jaren zoals het nu is. Als er echt verbeteringen worden aangebracht ondanks LPM zie ik
wel een toekomst. Ik denk dat veel mensen ook toekomst zien in Moerdijk want er huren/kopen veel
jonge mensen een huis hier.
Moerdijk moet blijven.
Mooie plannen maar nu de uitvoering nog. Daar heb ik het minste vertrouwen in want dit is natuurlijk
niet de eerste keer dat er plannen worden voorgelegd. Bewijs eerst maar dat dit serieuze plannen zijn
door ze ook daadwerkelijk uit te gaan werken.
Naar aanleiding van de uitspraken van de burgemeester tijdens de contactavonden in de Ankerkuil. Ik
geloof in hem en heb er alle vertrouwen in.
Nu er weer nieuwe ontwikkelingen over de haalbaarheid van het LPM aan de gang zijn, vraag ik me af
dat als het niet of gedeeltelijk niet doorgaat, waar dan die 12 à 13 miljoen die beloofd is vandaan gaat
komen.
Nu er weer nieuwe ontwikkelingen over de haalbaarheid van het LPM aan de gang zijn, vraag ik mij af
dat wanneer dat niet of gedeeltelijk niet doorgaat, waar dan het beloofde geld van 12 à 13 miljoen
vandaan gaat komen.
Omdat de uitspraak "Opheffen van Moerdijk" niet mogelijk is, er is geen geld. Het zal al moeilijk genoeg
zijn Moerdijk leefbaar te maken met 13 miljoen.
Onze bevindingen zijn dat men geen vertrouwen heeft in het nakomen van de plannen.
Persoonlijk vind ik dat de plannen zo als ze er nu liggen prima zijn. Zeker de nieuwbouw van woningen
moet gestimuleerd worden in het dorp zodat het dorp vooral groter kan worden in de toekomst.
Plannen zijn goed onderbouwd en tot op zekere hoogte realistisch.
Ten eerste: Ik ben tegen uitbreiding van industrieterrein Moerdijk en ontwikkeling van Logistiek Park
Moerdijk. De vele rapporten van voor- en tegenstanders tonen nut en noodzaak niet overtuigend aan,
want discussies houden aan. Ten tweede: Ik woon naar volle tevredenheid in dorp Moerdijk.
Toekomst is er sowieso voor het dorp, denk ik. Ik ben niet even positief over alle plannen die genoemd
worden en heb ook niet het volste vertrouwen in dat de plannen goed uitgevoerd zullen worden.
Misschien kan het geld in sommige gevallen beter besteed worden, bijvoorbeeld in verbetering van
openbaar vervoer door busroute 122 uit te breiden met een rondje Moerdijk (hoeft volgens mij ERG
weinig te kosten). Bijvoorbeeld dat plan voor 40-60 woningen bouwen in de haven? Ik had nog nooit van
dat plan gehoord. Wie gaat die woningen kopen, vraag ik me af? Ik heb het idee dat door de manier dat
door de commissie Nijpels en de gemeente over het dorp is gecommuniceerd in de media, niet veel
mensen geïnteresseerd zullen zijn in het kopen van een woning in Moerdijk? Verdwijnt de industrie in de
haven van de kern Moerdijk? Was bij mij nog niet bekend. Dat laatste daar zou ik voor zijn trouwens.
Maar misschien i.p.v. woningbouw aan de haven een dorps-jachthaventje en natuurontwikkeling?
Uitbreiding van het industrieterrein zal geen grote gevolgen met zich meebrengen verwacht ik. Voor
dagelijkse boodschappen moeten we nu ook buiten het dorp, dus dat kan ook geen drijfveer zijn om te
verhuizen.
Uitvoeren wat beloofd wordt.
Vaak blijft het bij de plannen voor Moerdijk en komt er niets van terecht. Toch blijf ik vertrouwen
hebben dat het goed komt met het dorp Moerdijk
Vertrouwen hebben in de toekomst van het dorp Moerdijk.
Vertrouwen hebben in de toekomst van Moerdijk.
Voorwaarde is uiteraard wel dat de plannen worden uitgevoerd. met name de maatregelen m.b.t. het
beperken van de overlast van de bedrijven vind ik erg belangrijk. Ik vind stankoverlast veel erger dan
geluidsoverlast. Bij een oostenwind hebben wij ook last van de A16 en de trein, deze geluidsoverlast is
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wat mij betreft erger dan de huidige geluidsoverlast van het industrieterrein. Huizenbouw aan de haven
hoeft wat mij betreft niet, ik vind het belangrijker dat de verkleining van de Appelzak door geluidswal en
omleggen Roode Vaart wordt gecompenseerd en dit zou wat mij betreft ten koste mogen gaan van
huizenbouw op de haven.
Waarom niet? Tenzij men ons probeert voor te liegen.
Zoals het er nu uitziet raken wij onze huizen niet kwijt. Ik wil ook niet weg. Van de industrie hebben we
weinig of geen last. De mensen moeten het zelf leefbaar houden.
Zoals Moerdijk op dit moment is, hebben wij een prima wooncomfort. Het zou toch mogelijk moeten
zijn om dat minimaal zo te houden.
Zolang er niet gelogen wordt en jullie doen wat jullie zelf willen.
Zonder vertrouwen komen we niet verder. De gemeente Moerdijk en de provincie kunnen niet anders
dan het dorp Moerdijk behouden. Iedereen die deze onrust heeft gezaaid moet zich diep schamen.

Toelichting: Ik heb er niet veel, niet weinig vertrouwen in dat er met deze plannen een
toekomst is voor het dorp Moerdijk.
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Al de jaren dat het dorp onder verschillende gemeenten behoord heeft, heeft men als dorpeling het
gevoel gehad dat men maar een "aanhangsel'' was. Ook in de tijd dat het dorp onder de nieuwe gemeente
Moerdijk viel, zijn er vele beloftes geweest waarvan zeer weinig gerealiseerd is. Op zich kan ik daar wel
begrip voor opbrengen want ook de overheid had geen zekerheden. Maar voor het dorp is de gang van
zaken zeer slecht geweest waardoor het dorp steeds meer achteruit ging. Het zal moeilijk zijn om het
vertrouwen terug te winnen, na al die jaren van stilstand.
Al teveel in het verleden teleur gesteld. Heb weinig vertrouwen in het gevolgde traject tot nu toe !
Alleen als de waarde van deze koopwoningen van voor al deze ellende wordt gegarandeerd. Leefbaar is
het dorp al en met alle plannen nog meer. Wat meer aandacht van de gemeente om deze plannen te
realiseren.
Als alle plannen in de bijlage ook echt worden nageleefd en gerealiseerd, dan denk ik dat er wel een
toekomst is voor Moerdijk. Alleen ben ik bang dat als er "halve" beloftes gedaan worden er wel mensen
zullen vertrekken.
Als de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd is dat een goed iets voor het dorp. Voor (goede)
leefbaarheid heb je echter mijn inziens mensen nodig en willen die nog wel in Moerdijk (komen) wonen.
Ik denk dat het dorp veel negatieve schade heeft opgelopen door de media.
Als de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals beschreven heb ik er redelijk vertrouwen in. Ons
dorp is al zo vaak mooie dingen beloofd die nooit zijn waargemaakt. GEEN WOORDEN MAAR
DADEN..!!!!
Als de plannen ECHT uitgevoerd gaan worden heb ik er wel redelijk vertrouwen in. Maar gaat dit wel
echt gebeuren?!
Als er eenmaal een keuze is gemaakt, zullen de betrokken instanties er wel bij blijven.
Als er wordt gekozen voor een leefbaar Moerdijk dat ook meteen vastleggen dat deze discussie nooit
meer gevoerd gaat worden. Een geluidswal bouwen is onzin. In het dorp is geen geluidsoverlast, gebruik
dat geld voor het dorp zelf. Als het milieuplafond is bereikt ga de bedrijven dan ook strenger controleren
op naleving. Als dit was gebeurd was de brand bij Chemie-Pack ook niet gebeurd. Vertel de bevolking
de waarheid en hou ze niet aan het lijntje.
Als het bedrijfsleven doorzet en met geld komt om het dorp weg te laten vagen, zal de gemeente en
provincie waarschijnlijk daar alleen maar voordelen van zien en maakt het waarschijnlijk niemand iets
uit dat er een paar honderd mensen die al de tijd in het dorp hebben gewoond en in hun huis hebben
geïnvesteerd, hun huis moeten verlaten.
Dat lijkt me financieel niet haalbaar.
De afgelopen jaren is er teveel beloofd waar niets van is gerealiseerd.
De laatste 20 jaar is er weinig verandering geweest qua infrastructuur in Moerdijk. Weinig
starterwoningen gebouwd en weinig aan uitstraling van het dorp gedaan. Ik zie het als verpaupering.
Maar maken ze het dorp aantrekkelijk voor jonge mensen zoals starterwoningen, speelplaatsen,
woningen aan de haven, dan maakt het dorp Moerdijk kans.
De leefbaarheid staat al ruim 30 - 35 jaar onder druk. De gemeente noch de provincie hebben in die tijd
op opmerkingen en vragen van de bewoners nauwelijks of in veel gevallen niet gereageerd. Het is niet
eens mogelijk iets aan bv. de verkeersoverlast te doen, hetgeen in de loop der jaren drastisch is gestegen.
De mensen zijn over het rapport en alle heisa er omheen erg bang geworden.
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De plannen op zich zijn goed voor de leefbaarheid, maar ik heb weinig vertrouwen in de uitvoering
daarvan.
De plannen zijn mooi, maar de behaalde resultaten in het verleden bieden (te) weinig garantie voor de
toekomst: de gemeente heeft namelijk al jaren aangemodderd en een hoop kansen laten schieten. Neem
alleen al de verpauperde dorpshaven terwijl er in alle plaatsen aan het Hollandsch Diep florerende
jachthavens liggen. Ik geloof er wel in dat wanneer de plannen uitgevoerd zijn, de leefbaarheid in het
dorp flink verbeterd zal zijn. Dus daarom sta ik in beginsel positief tegenover deze plannen. Ik geloof
alleen niet in de daadkracht en de goodwill van de gemeente. Wat mij vooral teleurstelt, is dat niemand
in de hele discussie de kánsen van het dorp belicht. Gezien de centrale ligging zijn er mijns inziens
genoeg kansen voor woningbouw en voor toerisme. Niemand die ze benoemd heeft.
De tijd zal het leren.
De toekomst zal uitwijzen of er genoeg geld en kennis is om Moerdijk te behouden.
Deze vraag kun je pas beantwoorden als de plannen zijn uitgevoerd.
Eerst zien en dan geloven, de laatste jaren is er al veel verloren gegaan. Er wordt van alles beloofd en
toegezegd maar er wordt weinig daadwerkelijk gerealiseerd.
Er is al zoveel "onzin" gezegd wie of wat moet je nog geloven.
Er is nog geen duidelijkheid.
Er is nooit veel gedaan door de gemeente.
Er is te vaak beloofd en er is nooit wat van terecht gekomen.
Er waren al tig jaren bouwplannen maar er is nooit iets gerealiseerd.
Er worden zoveel dingen beloofd al jaren, maar ze komen het nooit na.
Er wordt ons van alles beloofd om de leefbaarheid in stand te houden, maar ik denk dat er weinig van de
plannen van doorgaan.
Er wordt veel beloofd maar weinig uitgevoerd.
Er zijn al veel plannen geweest voor ons dorp, al in 1972 lag er een bouwplan voor 150 nieuwe
woningen in het gedeelte van Hoge/Lage Zwaluwe klaar. Het dorp had deze woningen echt nodig, ging
helaas niet door. Kinderen uit de grote gezinnen hadden graag op Moerdijk gebleven als dit plan was
doorgegaan. Helaas vonden zij elders huisvesting. Na afbraak bedrijf Gooskens waren er plannen voor
huizenbouw en uitbreiding haven met bouw aan het water, dit kreeg ook geen doorgang. Bouw in de
Onrust, veel plannen etc. Ik lees echter dat hier aandacht voor is, daarom blijft bij mij toch wat
vertrouwen bestaan.
Geen vertrouwen in de politiek
Gezien de eerdere beloftes die aan de inwoners van Moerdijk zijn gedaan. Ik geloof er wel in, maar ik
denk dat de gemeente er geen geld voor heeft.
Hangt erg af van de daadwerkelijke daadkracht van de gemeente Moerdijk om onvoorwaardelijk voor de
kern Moerdijk te gaan.
Het behoud van de leefbaarheid is zeker niet alleen afhankelijk van de geplande maatregelen. De
gemeente Moerdijk zal met garanties moeten komen waarin de waarde van de koopwoningen wordt
vastgelegd. Mensen moeten willen blijven wonen in het dorp en mensen moeten zich willen vestigen in
het dorp. Angst voor kapitaalvernietiging is groot.
Ik denk dat Moerdijk hoe dan ook in de weg ligt als het om uitbreiding van industrie gaat.
Ik denk dat veel mensen de hoop al hebben opgegeven en liever ergens anders een toekomst op willen
bouwen. Dit is het juiste moment. Persoonlijk heb ik vertrouwen daarin, maar dat is tot medio 2030, wat
daarna allemaal weer komt weet niemand. Als alles zo goed is voor de economie in Nederland dan gaat
Moerdijk toch een keer weg.
Ik heb er weinig of geen vertrouwen in omdat er geen duidelijkheid is.
Ik heb geen idee wat ik kan verwachten.
Ik heb hier weinig vertrouwen in.
Ik sta hier nog vrij neutraal in gezien de huidige economie.
Ik vind het jammer dat de leefbaarheid van Moerdijk samen hangt met het LPM. Er is al jaren niets aan
de leefbaarheid in Moerdijk gedaan. We hangen er maar bij en zijn schijnbaar niet zo belangrijk.
Ik weet niet meer wat ik moet geloven, eerst zien en dan geloven dus.
Ik weet niet meer wat ik moet geloven.
In het verleden hebben wij als bewoners van Moerdijk gemerkt, dat beloftes van de overheid vaak niet
worden nagekomen. Vandaar eerst zien, dan geloven.
In het verleden is bewezen dat de gemeente veel belooft maar weinig nakomt. Wanneer de gemeente
daadwerkelijk haar plannen nakomt en het dorp niet laat verpieteren, kan ik daar wel vertrouwen in
krijgen.
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In het verleden zijn plannen gemaakt maar helemaal niks gerealiseerd.
In mijn beleving zijn alle plannen voor de industrie achter de schermen alleen besloten en al
goedgekeurd. De industrie zal er waarschijnlijk komen, vertrouwen in gemeente is beschadigd.
Misschien worden er loze beloften gedaan!
Niet veel vertrouwen omdat er weinig gedaan is in die jaren dat ik hier woon.
Omdat de discussie over leefbaarheid dorp steeds zal terugkeren door industriële belangen en politiek
gewin (ook provinciale en rijksoverheid).
Ondanks de verbeterpunten in de toekomst zal het industrieterrein toch een keer willen groeien, logisch
dat deze groei uiteindelijk toch op de grond van het dorp zal gebeuren. De milieumaatregelen zullen
moeten blijken, dat komt vast wel goed. De enorme traagheid van plannen uitwerken zal niet ten goede
komen aan de sfeer onder de bewoners. Persoonlijk denk ik dat het uitstel van executie is en zou ik, als
ik gemeente/provincie was nu doorzetten en voor verdwijnen van het dorp kiezen.
U maakt niet duidelijk wat leefbaarheid is. Ook niet bij navraag. U beschouwt leefbaarheid vanuit de
entiteiten die de leefbaarheid beïnvloeden, terwijl je naar mijn mening leefbaarheid moet beschouwen
vanuit de omgeving waar die leefbaarheid plaatsvindt, vanuit het dorp. Er is niet gekeken naar het
huidige leefbaarheidniveau noch naar de gevolgen voor de leefbaarheid bij uitvoering van de plannen.
Uw stelling is derhalve ook helemaal niet correct. U heeft niets onderzocht rondom leefbaarheid, anders
had ik feiten van u gehad. Het gaat nu alleen maar over onderbuikgevoelens en waar mogelijk toepassen
van logica. Wel als u de industrie en de infrastructuur uitbreidt dan gaat de leefbaarheid van het dorp er
op achteruit. Teveel? Meten is weten. Graag vooraf. Niet zoals nu gepland achteraf. Onduidelijkheid lijkt
de leefbaarheid te slopen. Oorzaak of aanpak?
Weinig vluchtwegen.
Ze hebben ons al zoveel beloofd, wij geloven er niet meer in.
Zoals ik het zie is er in de laatste 10 jaar weinig of niets gedaan voor ons dorp. Oh ja, een prullenbak
voor de hondenpoep. De bewoners maken er over het algemeen zelf wat leuks van, gelukkig. Ik hoor
veel beloftes maar zie bar weinig actie. Alsof u denkt "lekker belangrijk die bewoners". Misschien niet
de bedoeling maar zo komt het over. "Fors investeren in het behoud van het dorp en de leefbaarheid van
het dorp Moerdijk". Het zijn slechts woorden! Ik schreef het ook net op. Heel makkelijk...maar waar zijn
de daden? Vertrouwen moet je verdienen. Wij worden absoluut niet serieus genomen. U lacht ons uit. U
doet wat u vertelt/opgedragen wordt...door hen met het grote geld.

Toelichting: Ik heb er weinig of geen vertrouwen in dat er met deze plannen een toekomst is
voor het dorp Moerdijk.
•

•

•

•

•

1. Dorpshuis is onzin, zit niemand op te wachten. 2. 4-6 woningen per jaar maakt een dorp echt niet
leefbaarder. 3.Veiligheid is niet voor dorp maar MOET vanuit wetgeving. 4. Bereikbaarheid wordt al
sinds de middeleeuwen bestudeerd. 5. Overlast nu al groot en blijkbaar is dader niet traceerbaar,
uitbreiding aantal vervuilers zal toestand niet verbeteren. 6. Ontgassen is Europees item, gemeente heeft
hier geen vat op. 7. Verfraaien dorp, oh, nu wel? 8. Waarom € 12.000.000,00 weggooien?
Aangezien de "second opinion" geen spaan heel laat van de noodzaak van het LPM vraag ik me af of de
leefbaarheid die men voor ogen heeft wel doorgaat. De 12 miljoen die het moet opleveren staat nu ook
ter discussie dus waar gaat men de leefbaarheid van betalen?
Aangezien de plannen er zijn om de omliggende grond vol te bouwen met een geluidswal ter
compensatie (lijkt het) vind ik het er zeker niet leefbaarder op worden en is het vertrouwen in het dorp
Moerdijk er niet meer.
Aanvankelijk had ik wel wat vertrouwen in de plannen van de gemeente, maar door alle onduidelijkheid,
tegenstrijdige berichten en de late reactie van de gemeenteraad op alle negatieve berichten over
Moerdijk, is dat vertrouwen nauwelijks nog aanwezig. Leuk dat er permanente meting van de
luchtkwaliteit is, maar helaas wordt er weinig aan stankoverlast gedaan, terwijl men heel goed weet wie
de vervuilers zijn.
Afgezien van regelmatige stankoverlast is er m.i. verder weinig mis met de leefbaarheid van het dorp. Ik
woon hier al 7 jaar met veel plezier en heerlijk rustig. Echter, het plan om fors te investeren in het
behoud van het dorp door de leefbaarheid in stand te houden en/of te vergroten, zo dit m.i. al mogelijk
zou zijn, is volstrekt zinloos want dit dorp is nu eenmaal ten dode opgeschreven. Dit zal absoluut niet
leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid van de koopwoningen want niemand van buiten dit dorp
zal zich nu nog hier willen vestigen. Ten aanzien van de geplande maatregelen de volgende
opmerkingen: Een nieuw dorpshuis: dit is slechts een vervanging en voegt dus niet echt iets toe. Bouw
van nieuwe woningen: ik kan me niet voorstellen dat woningcorporaties zoals bv. Brabantse Waard hier
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nog zouden willen investeren. Bovendien voor wie? Een geluidswal van maar liefst 30 meter hoog:
prachtig, maar niet heus, daar zitten we nu niet echt op te wachten.
Afgezien van regelmatige stankoverlast is er m.i. verder weinig mis met de leefbaarheid van het dorp. Ik
woon hier al 7 jaar met veel plezier en heerlijk rustig. Echter, het plan om fors te investeren in het
behoud van het dorp door de leefbaarheid in stand te houden en/of te vergroten, zo dit m.i. al mogelijk
zou zijn, is volstrekt zinloos want dit dorp is nu eenmaal ten dode opgeschreven. Dit zal absoluut niet
leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid van de koopwoningen want niemand van buiten dit dorp
zal zich nu nog hier willen vestigen. Ten aanzien van de geplande maatregelen de volgende
opmerkingen: Een nieuw dorpshuis: dit is slechts een vervanging en voegt dus niet echt iets toe. Bouw
van nieuwe woningen: ik kan me niet voorstellen dat woningcorporaties zoals bv. Brabantse Waard hier
nog zouden willen investeren. Bovendien voor wie? Een geluidswal van maar liefst 30 meter hoog:
prachtig, maar niet heus, daar zitten we nu niet echt op te wachten.
Al 10 jaar wordt er van alles beloofd en er gebeurt niets.
Al 35 jaar wordt er veel beloofd en nooit iets gedaan. Als ze doen wat ze beloven zou het wel lukken.
Al 40 jaar worden hele simpele ideeën beloofd, zoals de doorsteek van Julianastraat naar de Appelzak 3
jaar geleden. Er is mij in een volle zaal verteld dat de aanbesteding van het bruggetje gedaan was, maar
er is nog steeds niets ten uitvoer gebracht. Het is dan moeilijk om in de investeringen in ons dorp te
geloven.
Al jaren gebeurt er helemaal niets in Moerdijk. Nu heeft de gemeente onderzoek laten doen door de heer
Nijpels, deze geeft een negatief advies over Moerdijk en industrie samen waardoor de huizenprijzen naar
0 ZIJN GEZAKT DUS ONVERKOOPBAAR (is er misschien schadevergoeding voor de burgers
mogelijk?) EN NU GAAT DE GEMEENTE TEGEN HET ADVIES het dorp opknappen? Volgens mij
een hele vreemde situatie. Eerst advies vragen en dan tegen een advies in gaan. Wat verstaat men onder
leefbaarheid!? Dit is voor iedereen heel verschillend. Een geluidswal van 30 meter hoog en dwars door
de Appelzak heen dit is bijvoorbeeld voor mij geen leefbaarheid. Dus ingesloten worden. En dan nog
niet te hebben over de toename van geluids- en stankoverlast. Stank gaat over deze muur / wal heen. We
hebben nu al last van stank en weten niet wat voor stoffen we inademen. De veiligheid van de burgers is
niet of nauwelijks te garanderen. Zie bijvoorbeeld Chemie-Pack, dit had nog veel erger kunnen aflopen.
Dus gemeente neem uw verantwoordelijkheid en koop ons op een nette manier uit. Als de plannen
doorgaan van uitbreiding Zeehaven en Logistiek Park. Nu laten jullie ons kiezen uit 2x niks. Blijven we
dan komen we later in de rotzooi te zitten en kunnen we niet meer weg, huis onverkoopbaar. Worden we
dan weg gekocht voor een appel en een ei? Gaan we weg weten we niet wat voor vergoeding we krijgen.
Dus voor de burgers uit Moerdijk een heel slecht vooruitzicht!! Ik wil nog wel even zeggen dat ik zoals
het nu is NIET WEG WIL UIT MOERDIJK DORP!! Dus geen industrie of zeehaven of logistiek park.
Op Moerdijk hebben we al genoeg ellende. Vol is vol genoeg is genoeg.
Al jaren houdt men ons al voor de gek. Ik heb geen vertrouwen in de politiek en provincie.
Al jaren is er een sterfhuisconstructie, de gemeente is gewoon te laat. De industrie komt te dichtbij. De
overlast van verkeer is nu al niet te doen. Als LPM er komt wordt dat alleen nog erger. Ik hoef geen
winkels of een park met een bank. Alleen de industrie niet nog dichter op het dorp.
Al meer dan 30 jaar aan het lijntje gehouden met valse beloftes.
Al vele jaren last van stank, verkeer en herrie tijdens (slik, bagger, modder) werkzaamheden.
Alle koopwoningen opkopen.
Alles voor wat betreft het dorp Moerdijk en wat hier mee gaat gebeuren wordt hier door hogerhand
beslist. Wat wij hier van vinden, vinden zij toch niet belangrijk.
Als de plannen (haven en industrie) worden uitgevoerd ben ik mijn vrijheid kwijt. De waarde van mijn
huis is nu al gedaald en ik verwacht dat het zelfs onverkoopbaar wordt. Het dorp komt te dicht op het
LPM en de industrie uitbreiding te liggen.
Als de plannen doorgaan dan valt er in Moerdijk niet veel meer te doen, de mensen gaan weg. Er komt
veel verkeer, wie wil er nu tussen de industrie wonen?
Als de plannen uitgevoerd zullen worden zou ik er geen vertrouwen in hebben. In 1988 zou dit al
gebeuren maar waarom is dat toen niet gedaan? Wist de gemeente toen al dat het een bodemloze put
was?
Als de plannen zoals ze er nu liggen doorgang vinden ben ik er van overtuigd dat dat het einde is van het
dorp, in ieder geval in de huidige vorm. Het is een farce om te geloven dat je zowel de industrie kunt
uitbreiden en tevens het dorp kunt behouden.
Als een gemeenteraad met burgemeester op de gevolgde manier met hun burgers omgaat, heb ik er
weinig vertrouwen in. Het vertrouwen wordt door hun opstelling en uitingen sterk ondermijnd. Zij
moeten er zijn voor hun burgers, maar zij zijn er in hoofdzaak voor het financiële belang. Zij zijn
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degenen die de onrust in het dorp hebben aangewakkerd, waardoor men nu met een onzeker gevoel rond
loopt.
Als er al diverse commissies bekeken hebben wat de plannen doen in de toekomst, kan het niet anders
dan dat in de toekomst het dorp verschrikkelijk in de weg ligt. Dus willen we nu het dorp behouden, dan
zal het over een aantal jaar toch echt weg moeten, en tot die tijd krijgt niemand zijn huis verkocht. Echt
onmogelijk om het dorp te behouden en niet aan deze commissies gehoor te geven. DUS NU ACTIE
OM DORP OP TE HEFFEN EN NIET WACHTEN!!!
Als er hier een grote wal rond het dorp geplaatst wordt, kunnen wij dan nog naar Zevenbergen, Klundert,
Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek en het station zoals we nu gewend zijn? Of komt er in die wal
maar één doorgang en raken wij dan geïsoleerd?
Als het advies van de SER al negatief is over het voortbestaan van het dorp dan zie ik er een zwaar hoofd
in.
Als het LPM er niet komt gaan de geplande maatregelen dan door? Zolang ik hier woon wordt er
gesproken over verbetering en leefbaarheid van het dorp Moerdijk. Ik heb nog steeds niks gezien.
Als ik iets roep in de pers, zal niemand daar veel aandacht aan besteden. Wat wij dan ook niet kunnen
begrijpen is dat iemand met de bekendheid en statuur van Dhr. Nijpels zich dat ongenuanceerd wel denkt
te kunnen veroorloven en hij, noch gemeente, havenschap of provincie vervolgens nauwelijks
rekenschap schijnt te hoeven afleggen over de verregaande consequenties -materieel en immaterieel- die
deze uitspraken voor ons als bewoners hebben. Iemand in een dergelijke positie zou moeten begrijpen
dat na zo’n publieke uitspraak –en datgene wat de pers er van maakt nadat ze er mee “aan de haal gaat”er voor zorgt dat de waarde van het onroerend goed in de dorpskern per direct nihil is. Ook van onze
woning. Geen mens –wellicht op een enkele waanzinnige speculant na- zal nu of in de toekomst
onroerend goed in de kern kopen met als doel langdurige bewoning. Alle woningen en lopende of
voorgenomen investeringen daaraan in nieuw- of aanbouw, renovatie of verbetering, zijn per saldo
gereduceerd tot iets van nul en generlei waarde. Wij zijn zelf geen geboren en getogen Moerdijkers. Wel
wonen wij hier nu al meer dan 13 jaar naar zeer volle tevredenheid en we hebben ons in die tijd min of
meer vereenzelvigd met de medebewoners in het dorp. De emotie die bij de “echte” Moerdijkers gepaard
gaat met het verlies van zekerheden en kapitaal kunnen wij dan ook zeer goed begrijpen. Voor onszelf
vragen wij ons ten zeerste af of we, nadat we in Moerdijk een fantastisch plekje met lucht, rust en ruimte
hebben gevonden -en daarin verder hebben geïnvesteerd- iets vergelijkbaars elders weer zouden kunnen
vinden. Tegelijkertijd weten we ook dat ons bezit nu niets meer waard is in het economische verkeer.
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dat ook in de toekomst niet veel anders zijn.
Onze middelen zijn door deze situatie derhalve sterk “verdampt”. Wat rest is een forse schuld aan de
bank. Wij hebben te maken met onszelf en we horen ook de geluiden in het dorp van onze
medebewoners. Onze conclusie kan eigenlijk alleen maar zijn dat de bewoners ruimhartig
gecompenseerd en uitgekocht dienen te worden. Niet omdat we dat willen, maar omdat we geen andere
optie zien. Een dorp dat zich misschien net een heel klein beetje aan het herstellen was na de ramp met
Chemie-Pack, hard werkend aan revitalisatie en normalisering, heeft nu de absolute genadeklap
gekregen. Het dorp in de huidige vorm staat eigenlijk alleen maar verpaupering te wachten. De waarde
van het onroerend goed in Moerdijk is nu geminimaliseerd of misschien wel nul ,door een ondoordachte
–of wellicht zelfs wel briljant geregistreerde en georkestreerde- uitspraak. Wij hebben er absoluut geen
fiducie in dat welk plan dan ook, er voor zorg zal dragen dat deze waarde op korte en/of langere termijn
zal herstellen. En voor heel veel (met name oudere) Moerdijkers ontbreekt sowieso de tijd om te wachten
op al dan niet concrete zaken en plannen die misschien, eventueel, in de toekomst gerealiseerd zullen
gaan worden, om de nu reeds ontstane verliezen afdoende te compenseren. Nog even los van de grote
emotionele schade die is aangericht. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend op de voet en
met zeer veel belangstelling volgen. En we kijken met spanning uit naar de volgende stappen welke door
het college en de overige belanghebbenden in deze zullen worden gezet.
Als ik zie wat er in Doel gebeurd is....We willen toch geen attractie worden?
Als twaalfjarige ben ik naar Den Haag geweest om te demonstreren tegen de industrie. Er werden toen
beloftes gedaan waar nooit wat van terecht gekomen is. Ik heb veel van mijn leeftijdsgenoten zien
vertrekken.
Als we nu niet moeten wijken voor de industrie dan over 10 jaar wel.
Beloftes uit het verleden zijn niet nagekomen en de vele tegenstrijdige berichten in de media hebben het
laatste restje vertrouwen weggenomen.
Beloven maar niets nakomen zoals gewoonlijk. Afwikkeling informatie Chemie-Pack ronduit
schandalig. Doofpot constructies is men heer en meester in.
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Besluiten zijn mijn inziens al genomen door gemeente en provincie. Als burger heb ik niet het idee dat
wij iets in te brengen hebben.
Bij meer uitbreiding van het industrieterrein is het ONMOGELIJK om de leefbaarheid te bevorderen.
Dus géén LPM, géén omlegging van de Roode Vaart en dus ook géén geluidswal. De zogenaamde extra
werkgelegenheid zal zeer waarschijnlijk toch hoofdzakelijk door Oost Europeanen ingevuld gaan
worden, die goedkoper zijn dan Nederlanders.
Bij uitbreiding huidig industriegebied is de huidige milieubelasting niet te handhaven. De investeringen
in de leefbaarheid zijn ver onder de maat om het dorp te behouden en de aangerichte schade door de
onverkoopbaarheid van onze woning en die van anderen te vergoeden. Door aanleg geluidswal en
omleggen Roode Vaart verdwijnt ons natuurgebied de Appelzak. Men neemt meer dan dat men geeft.
Daar heb ik geen vertrouwen in omdat burgemeester en wethouders van alles beloven maar niets
waarmaken. Haven zou opgeknapt worden, woningen Julianastraat richting Onrust, Steenweg en Koning
Haakonstraat. De nieuwe Ankerkuil die al 4 à 5 keer gebouwd zou worden. Vandaar geen vertrouwen in
dit college van B&W.
Daar komt niets van terecht, alles is toch beslist bij de overheid, alleen hoop ik niet over 5 of 10 jaar. De
gemeente is ook niet eerlijk, schandelijk.
Dat het dorpje Moerdijk van de kaart zou moeten verdwijnen, hier is in de media zoveel aandacht aan
geschonken dat niemand hier meer wil wonen. Het dorp heeft hierdoor gewoon een stempel gekregen.
De afgelopen periode dat ik in de kern Moerdijk woonachtig ben (12 jaar) is er naar mijn mening weinig
of niets aan de leefbaarheid gedaan. Door alle negatieve publicaties in de regionale en landelijke media
zullen in de toekomst weinig jonge mensen kiezen voor de kern als woonplaats.
De Ankerkuil zou al jaren geleden nieuwgebouwd worden, de haven zou opknapt worden, er zouden
huizen komen.
De beschreven maatregelen zouden goed zijn voor het dorp, maar ik heb er geen vertrouwen in dat deze
op afzienbare termijn gerealiseerd zullen worden. Sommige van de plannen staan al zo lang op de
planning, dat ik vooralsnog niet overtuigd ben dat ze snel genoeg gerealiseerd zullen worden. Het
bouwen van nieuwe woningen lijkt mij een vrij optimistisch scenario. Nadat Moerdijk veelvuldig in de
media is geweest afgelopen tijd, kan ik me niet voorstellen dat er gegadigden zijn voor de woningen.
Naast deze plannen staat dan ook een grote geluidswal op de planning die zo groot zal zijn, dat dit niet
mee zal werken aan de leefbaarheid, maar meer aan een gevoel van opsluiting. En ook al zouden er
verschillende zaken uitgevoerd worden, het zit er wel in dat dezelfde discussie over de toekomst van het
dorp binnen nu en 10 jaar weer opnieuw zal oplaaien. Misschien is het dan nu maar het beste moment
om te vertrekken.
De bijlage is een mooi plattegrondje waar niemand een juist beeld krijgt van wat men voor ogen heeft.
Een geluidswal van 30 meter hoog als platte streep geeft niemand het juiste beeld. Nieuwbouw is mooi,
maar met de huidige plannen gaat niemand zich vestigen in Moerdijk en ik als bewoner zit met een
onverkoopbaar huis. Wat meteen een groot financieel risico voor mij is, waar ik ook geen oplossing voor
zie.
De burgemeester weet zelf niet hoe het moet, hij praat met twee monden.
De commissie Nijpels heeft duidelijk gesteld dat de leefbaarheid van het dorp zal verminderen, ook al
worden er maatregelen genomen. Door de negatieve publiciteit is de aantrekkelijkheid van het dorp
vernietigd. De laag geprijsde en onverkoopbare woningen zullen de leefbaarheid van het dorp verder
verlagen van alleen kansarmen in de maatschappij
De commissie Nijpels heeft duidelijk gesteld dat de leefbaarheid van het dorp zal minderen, ook al
worden er enkele beperkte maatregelen genomen. Door de negatieve publiciteit is de aantrekkelijkheid
van het dorp vernietigd. De laag geprijsde en onverkoopbare woningen zullen de leefbaarheid van het
dorp verder verlagen door de vestiging van alleen kansarmen in de maatschappij.
De geïsoleerde ligging achter industrieterreinen zal er voor zorgen dat het dorp langzaam uitsterft. Jonge
gezinnen willen op deze locatie geen toekomst opbouwen. De meeste verenigingen zijn reeds ter ziele
gegaan.
De gemeente doet al jaren niets meer.
De gemeente heeft al jaren volop plannen en tot op heden is daar geen resultaat van te zien. Op de
structuurvisie Moerdijk is nog volop ruimte voor bedrijven. De Shell heeft bijvoorbeeld braakliggende
grond ooit geclaimd, invulling door Shell of aanverwante bedrijven heeft nooit plaatsgevonden. Deze
ruimte is ook nu beschikbaar.
De gemeente heeft de leefbaarheid van ons dorp aan de provincie verkocht voor 26 miljoen door haar
medewerking te verlenen aan een discutabel en onnodig Logistiek Park Moerdijk ten koste van de
leefbaarheid van het dorp Moerdijk. De gemeente Moerdijk heeft tot nu toe weinig gedaan om de
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leefbaarheid voor de bewoners van het dorp te verbeteren. De laatste 20 jaar is er nauwelijks in ons dorp
geïnvesteerd, er is alleen maar gesproken over plannen vele plannen die werden beloofd mits er zou
worden meegewerkt aan het Logistiek Park Moerdijk. Verder handhaaft men de vergunningen op het
industrieterrein onvoldoende en wordt er nauwelijks hard opgetreden bij overschrijding van toxische en
schadelijke stoffen door bedrijven. Bij regelmatige overschrijdingen bij bedrijven worden door
handhaving van de gemeente en provincie hoofdzakelijk waarschuwingen uitgedeeld i.p.v. het stilleggen
van de schadelijke procesveroorzakers. De schadelijkheid van de complexe emissies wordt nauwelijks
door de gemeente erkend terwijl dit wel een impact heeft op de gezondheid van de bewoners rond het
industrieterrein. Men heeft nog steeds niets geleerd van de rampen uit het verleden van ATM, van
Luyck, Chemie-Pack. De gemeente gaat er kennelijk vanuit dat een geluidswal van 30 meter hoog de
oplossing voor ons dorp zal brengen. Onzin natuurlijk, met het huidige beleid zal de emissie van
schadelijke en toxische stoffen in ons dorp Moerdijk alleen maar toenemen. Gezien de huidige crisis
bezuinigen bedrijven steeds meer op veiligheid, terwijl de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid
bij de bedrijven neerlegt en steeds minder controleert. Al met al een voedingsbodem voor een
toekomstige ramp. Ook hebben wij bezwaar tegen de vraagstelling van deze enquête waarbij een
belangrijke vraag ontbreekt namelijk: "Dient volgens u het Logistiek Park Moerdijk te worden
gerealiseerd als dit ten koste gaat van de leefbaarheid voor de inwoners van het dorp Moerdijk"? De
gemeente en provincie hebben een tunnelvisie en gaan kost wat het kost voor industriële uitbreiding met
een onnodig Logistiek Park waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Het onderliggende LPM
rapport voor deze plannen is door gerenommeerde experts hard afgekraakt en naar de prullenbak
verwezen. Er is zeker tot ver na 2040 geen behoefte voor uitbreiding met een Logistiek Park Moerdijk.
Door onafhankelijke commissies, Nijpels en SER Brabant, is als conclusie aangegeven dat bij realisatie
van het LPM de leefbaarheid van het dorp in geding komt en het beter is om het dorp dan te amoveren.
M.a.w. bij realisatie van het Logistiek Park Moerdijk zal het dorp moeten verdwijnen nu of in de nabije
toekomst. Al met al is deze toekomstige sterfhuisconstructie van ons dorp geen florissant idee!.
De gemeente houdt ons al jarenlang aan het lijntje. Huizenbouw en verdere verbeteringen worden
alsmaar uitgesteld.
De gemeente is nog nooit een belofte nagekomen.
De gemeente is vaag, belooft veel maar doet weinig.
De gemeente komen hun beloftes nooit na.
De gemeente komt al jaren hun beloftes niet na.
De gestelde plannen garanderen niet DIE leefbaarheid waar het dorp op zit te wachten. Het dorp is op
zoek naar duidelijkheid en zekerheid. Deze zekerheid is niet te verkrijgen door de voorgestelde plannen.
Deze zekerheid is slechts te verkrijgen door financiële garanties en garanties op het gebied van
handhaving waarbij het milieuplafond ook werkelijk als plafond beschouwd dient te worden en er ook
als zodanig gehandhaafd wordt.(zero tolerance). Daarnaast is onduidelijk wat het effect is bij niet
doorgaan van het LPM en het effect hiervan op MMM. Tevens moet duidelijk zijn wat de financiële
risico's zijn die gemeente en provincie aangaan en wat het effect op de burger is bij slecht weer
scenario's. Kortom er dienen een aantal what-if scenario's gemaakt te worden waarin meerdere varianten
worden beschreven met daarbij de beschikbare (financiële) middelen en de bijbehorende eindplaatjes.
De handhaving van milieumaatregelen faalt nu al. Dag en nacht geluidsoverlast van zware industrie,
stankoverlast van chemische industrie en ontgassende schepen. Overlast van vrachtverkeer die door niet
bestaande gezagshandhaving alle verbodsborden negeren en door het dorp rijden. Bij verdere uitbreiding
van de industrie via de Appelzak komt er jarenlange extra overlast door bouwwerk en verkeer bij.
De industrie komt er toch, ik wil niet in een dorp wonen omgeven door industrie.
De industrie komt gewoonweg tekort bij de kern Moerdijk. Het dorp zal geheel ingebouwd worden, de
huizen zullen dalen in waarde en daar komen weer andere mensen op af.
De industrie vreet het dorp op. Politiek, gemeente en provincie laten de inwoners van het dorp Moerdijk
stikken.
De kerk is gesloten en sociale contacten zijn weg. Winkels zijn er niet en komen er niet. Openbaar
vervoer is er niet in het weekend. Verenigingen zijn opgeheven en komen niet meer terug. Aan het
drukke verkeer wordt niets gedaan. De stankoverlast is niet te harden.
De laatste jaren is er al veel beloofd en geschreven door de gemeente Moerdijk. Er is alleen jammer
genoeg weinig tot niets mee gedaan, zoals bijvoorbeeld de plannen voor het fietspad naar Zevenbergen,
die liggen er al z'n 20 jaar.
De leefbaarheid in het dorp Moerdijk is niet zo geweldig meer. Dat zal niet meer verbeteren nu de
gemeente met zulke plannen naar buiten treedt en de bewoners zo in onzekerheid brengt.
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De leefbaarheid is de laatste jaren sterk afgenomen. Sinds de Chemi-Pack brand ben ik alert geworden
op de risico's die het met zich mee brengt om dicht tegen een industriegebied aan te wonen.
Stankoverlast is er vrijwel dagelijks, laat staan wat we inademen van de zaken die we niet kunnen
ruiken. Wat heeft dit voor impact op de gezondheid op langere termijn? Daarnaast zien we ook
verpaupering optreden, leegstaande huizen, geen onderhoud aan de haven, "Appelzak", leegstaande
kerken. De publiciteit van de laatste maanden en de tegenstrijdigheden die dit met zich meebrengt. In
het plan staat de aanbouw van 60 woningen beschreven, in hoeverre is dit haalbaar? Wie wil hier wonen,
hoe kunnen bestaande bewoners investeren in een nieuwe woning terwijl hun eigen woning in waarde is
gedaald?
De leefbaarheid is er nu al niet echt, er zijn geen voorzieningen. Geen winkels, geen pinautomaat bijv.
Door deze zaken te realiseren, maar het dorp dan verder in te sluiten met industrie, wil niet zeggen dat
het dan ineens wel "leefbaar" zou worden. Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de gezondheid van de
inwoners? Wat ademen we nu al in? Het stinkt hier 20 van de 30 dagen. Wat betekent dat op de lange
duur voor de gezondheid van de inwoners? Wat voor stoffen komen in de longen van onze kinderen? Dit
is in mijn ogen een onhoudbare situatie geworden. En zeker met al de plannen en publiciteit van de
afgelopen maanden is mijn vertrouwen compleet verdwenen.
De leefbaarheid is nu al op de grens van wel of niet leefbaar. Men kan nog zoveel onderzoeksbureaus
aan laten rukken tot er een komt die wel leefbaarheid ziet in dit dorp. De bewoners die een beetje verder
nadenken zien echt wel in dat dit niet haalbaar is. Misschien alleen voor de oudbewoners die in het
verleden blijven steken. Leefbaar is ook gezondheid en dat koop je niet met een buurthuis of een
haventje af.
De leefbaarheid staat op dit moment erg zwaar onder druk. Met name de publiciteit rondom de
commissie Nijpels is daar vooral debet aan. Er wordt in de leefbaarheidplannen niets genoemd om het
slechte imago en schade die het dorp en met name woningbezitter is aangedaan te herstellen, waardoor ik
er geen vertrouwen meer in heb dat het ooit nog goed komt met het dorp. Er zal op bestuurlijk niveau
een convenant met de bewoners moeten worden gesloten dat er in de toekomst niet meer aan amoveren
zal worden gedacht.
De leefbaarheid van het dorp was goed totdat er in de media is gesproken over opheffen van het dorp.
Niemand wil hier nu nog komen wonen en dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Daardoor zullen er
geen nieuwe voorzieningen komen en de verenigingen terug lopen.
De leefbaarheid wordt met deze plannen helemaal niet bevorderd maar verslechterd. De plannen en
toelichting zijn zo incompleet en niet voorzien van tijdschema dat het onmogelijk is de gevolgen op
korte en lange termijn te beoordelen. Een onderbouwde mening door een gewone burger is dus
onmogelijk.
De leefbaarheid zal nul zijn achter de Moerdijkse wal. Verder wordt er in de plannen voor het gemak
maar even niet gesproken over het aanleggen van nieuwe sporen voor het railvervoer en de uitbreiding
van gevaarlijke stoffen over deze rails. Van een plantje meer of minder zullen we ook niet echt vrolijk
worden.
De leefbaarheid zoals die nu is, is ronduit slecht en of die nog te verbeteren is betwijfel ik. De wind zal
dezelfde kant uit blijven waaien.
De lijst met geplande maatregelen is niet gericht op het aanpakken van de problematiek die wordt
veroorzaakt door (verdere) ontwikkeling van het industrieterrein. Hiernaast is het probleem dat er nu ook
wetten en regels zijn die de bewoners zouden moeten beschermen, maar aangezien er geen controle is op
naleving van deze regels hebben deze geen effect (stankoverlast, verkeersoverlast). Plannen voor een
nieuw dorpshuis zijn al bestaande plannen, niet gerelateerd aan concept havenstrategie. Bovendien is het
realiseren van een speel- en groenvoorziening enkel nodig omdat het nieuwe dorpshuis op de plek van de
huidige speel- en groenvoorziening is gepland. Dit is dus geen verbetering, slechts het herstellen van
afbreuk door eigen acties. Naast het feit dat een dorpshuis geen enkele invloed heeft op overlast vanuit
de industrie: Het huidige dorpshuis 'de Ankerkuil' heeft voor mij geen waarde, en een nieuw dorpshuis
zal dit ook niet hebben. Bouw nieuwe woningen: er staat momenteel zoveel bestaande bouw te koop in
het dorp dat het mij niet wenselijk lijkt daar nog meer woningen aan toe te voegen. Dorp goed
bereikbaar: het dorp is juist TE GOED bereikbaar waardoor er veel overlast is van sluipverkeer, zowel
personenauto's als vrachtverkeer die geen bestemmingsverkeer zijn rijden door het dorp en dit vaak op
veel te hoge snelheid.
De milieubelasting wordt te groot. Huidige milieubelasting is niet te handhaven.
De ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein zullen de leefbaarheid in het dorp Moerdijk
voortdurend onder druk zetten. De leefbaarheid staat nu al onder grote druk.
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De plannen op zich zijn wel goed, maar ik heb geen vertrouwen in de uitvoering hiervan door de
overheidsinstanties.
De plannen voor het dorp Moerdijk zijn verkiezingsbeloften. In de 47 jaar dat ik hier woon, is er alleen
afgebroken en niets opgebouwd. Dus geen enkel vertrouwen dat er nu opeens wel wat gebeurt.
De plannen zijn een zoethoudertje om de mensen rustig te houden. Een opgeknapt haventje en een nieuw
dorpshuis, dit is echt belachelijk. Dit maakt het voor de gezondheid niet beter. Een schande dat men dit
durft voor te stellen. Denkt u dat men gek is?
De plannen zijn gemaakt door een "bij voortduring" onbetrouwbaar gebleken overheid, dus er komt
sowieso niets van terecht, het LPM staat immers ook al op losse schroeven. Maar inmiddels is de status
en het aanzien van het dorp toch al totaal verziekt en staat Moerdijk in heel Nederland bekend als een
smerig, onveilig en onbewoonbaar dorp, waar je zelfs gevangenen nog niet zou willen huisvesten.
De plannen zijn misschien mooi, het papier is geduldig, maar de realiteit is in 99% van de gevallen
anders. Waarbij anders in dit geval niet beter betekent.
De plannen zoals in de bijlage zijn opgenomen missen naar mijn idee het belangrijkste punt. Moerdijk is
een sterk vergrijzend dorp. Wil je een toekomst bieden voor het dorp dan zouden de investeringen met
name gericht moeten zijn op het aantrekken en behouden van jonge gezinnen met kinderen. Daarvoor
moet bijvoorbeeld de garantie gegeven worden dat de lagere school in Moerdijk blijft bestaan en dat de
mogelijkheden tot kinderopvang worden uitgebreid. Voor de oudere jeugd is een veilig fietspad naar
Zevenbergen van groot belang evenals fatsoenlijke openbaar vervoer verbindingen naar Breda en
Zevenbergen (deels in de plannen). In de plannen wordt steeds zwaar ingezet op de ontwikkeling van het
haventje. Naar mijn mening heeft dit absoluut geen prioriteit, het is maar een randgebied van het dorp
buiten de "reguliere loop". Ook grootschalige woningbouw heeft m.i. weinig zin. Volgens mij is er
voldoende aanbod van huizen in Moerdijk, zolang de te koop staande huizen niet verkocht worden heeft
het bouwen van nieuwe woningen geen zin. En is mogelijk ook nog eens nadelig voor de bewoners die
nu, of in de toekomst, hun huis willen verkopen. Ontwikkeling rondom de Stephanus kerk is wel
belangrijk, dat is immers het hart van het dorp. Ook het behoud van de Appelzak als terrein om te
ontspannen is van groot belang. Evenals het terugdringen van het sluipverkeer door het dorp, mede
gezien de veiligheid van de kinderen.
De politiek laat nu al duidelijk zien dat de plannen om Moerdijk op te kopen niet door zullen gaan. Dan
zullen de rest van de plannen om de leefbaarheid in stand te houden ook wel niet doorgaan. Immers het
dorp Moerdijk hangt er in de gemeente maar een beetje bij.
De stank blijft, het lawaai neemt toe. Huizenbouw is een utopie, wie komt er hier nog wonen? Verder is
hier weinig te verbeteren. misschien wat meer bestrating.
De stank en geluidshinder zullen toenemen bij uitbreiding van het industrieterrein. En de beloftes die in
het verleden gedaan zijn, zijn ook nooit nagekomen.
De tot op heden bekende leefbaarheidplannen, verdienen een dergelijke naam niet en zijn ernstig
ontoereikend.
De visie van Nijpels is niet voor niets bekend gemaakt. Onrust veroorzaken en huizen onverkoopbaar
maken zodat men voordat het erger wordt waarschijnlijk wel vroegtijdig uit het dorp vertrekt. Mijns
inziens was dit ook de bedoeling. Waarom is al dat geld dan al jaren geleden niet in het dorp gestoken?
Het dorp wordt aan alle kanten nog meer belast door verkeer, scheepvaart en industrie. Hoe kan dat in
godsnaam leefbaar gemaakt worden? Ik hoop dat het lukt, maar vertrouwen heb ik er niet in.
Deze maatregelen zorgen niet concreet voor meer leefbaarheid. Er moet worden gezorgd dat Moerdijk
weer aantrekkelijk wordt voor buitenstaanders, zodat ze hier willen wonen. Op dit moment zijn onze
huizen flink in waarde gedaald en er is ook geen perspectief dat dit beter gaat worden of dat we onze
huizen weer gaan kunnen verkopen. Dit komt vooral door het slechte beeld wat de media schetst over het
dorp. Bovendien belooft de gemeente inmiddels al 30 jaar van alles en er is nog niet van terecht
gekomen. Als laatste wil ik nog aangeven dat een dorpshuis van 14 miljoen niet gewenst is. Deze 14
miljoen kan veel beter worden besteed om het dorp leefbaar te maken (waar ik dus niet in geloof).
Discussie over voortbestaan dop Moerdijk komt iedere 10 jaar terug. Leefbaarheid staat nu al onder druk
en zal met oprukkende industrie niet beter worden. Deel van leefbaarheidsmaatregelen zijn gekoppeld
aan LPM, welke voorlopig van de baan is.
Dit hadden jullie eerder moeten doen voordat het plan op tafel kwam.
Dit is niet echt een keuze: gezien de plannen is een leefbaar dorp geen optie. Ik had liever gezien dat
inspraak mogelijk was bij de stap die hiervoor komt, namelijk de noodzaak van uitbreiding van het
industriegebied.
Dit roept de gemeente al jaren en jaren en er gebeurt niets. Als er een kern contactavond is wordt er extra
gemaaid en geweid zodat ze denken dat ze veel doen. Het enige positieve is de busverbinding.
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Dit wordt al jaren beloofd, maar de leefbaarheid neemt alleen maar verder af. Niet alleen woorden, maar
daden!
Door alle gebeurtenissen en de voorliggende plannen zie ik niet hoe er een toekomst voor Moerdijk zou
kunnen zijn. Onze huizen zijn niets meer waard. Wat een appeltje voor de dorst zou moeten zijn wordt
een niet af te lossen schuld. Slapeloze nachten krijg ik er van.
Door alle publiciteit en de onzekerheid die nu gecreëerd is, heeft het dorp Moerdijk een zeer slecht
imago gekregen. Het vertrouwen van de inwoners in de gemeente Moerdijk is ver te zoeken. Ik ben bang
dat veel inwoners daarom iedere kans zullen aangrijpen om het dorp te verlaten. Er zal weinig meer
overblijven zoals bijv. de basisschool die straks zo weinig kinderen overhoudt dat het zal moeten sluiten
en huizen die leeg komen te staan. Buitenstaanders die op zoek zijn om ergens een toekomst op te
bouwen, zullen (als ze een beetje verstand hebben) helaas NOOIT in Moerdijk komen wonen, er zullen
alleen nog maar mensen weggaan of overlijden m.a.w. we houden op den duur steeds minder inwoners
over. Tevens vind ik het erg onrealistisch om te verwachten dat er weinig hinder zal worden
ondervonden van de geplande toenemende industrie, het daarbij behorend vrachtverkeer, de bouw van de
geluidswal , het omleggen van De Roode Vaart e.d. Mijn voorspelling en angst is dat de gemeente over
een aantal jaren tegen de inwoners zal zeggen; “onze welgemeende excuses dat de toegestane
milieubelasting toch fors is overschreden, maar de komende 10 jaar gaan we er ons uiterste best voor
doen dit probleem op te lossen”.. Niemand kan in de toekomst kijken, er bestaat natuurlijk ook de
mogelijkheid dat dit niet het geval zal zijn en ik te pessimistisch ben, maar ik ben helaas (financieel) niet
in staat dit risico te nemen.
Door de geluidswal zal de overlast van geluid sterk verminderen maar niet de stankoverlast.
Door de gemeente wordt al 20 jaar beloftes gedaan. Er is in die jaren nog nooit iets gedaan dus waarom
nu wel?
Door de huidig aanwezige industrie wordt reeds het plafond van de milieubelasting bereikt en
overschreden. Vooral de milieusector "" lucht"" is voor onze gezondheid van primair belang! Tot op
heden bemerk ik geen enkele verbetering, dit ondanks regelmatig gedeponeerde klachten. Strekking van
ontvangen feedback, met betrekking van de melding..... ""klacht ontvangen, veroorzaker bezocht en
gecorrigeerd op gedrag ....."" e.e.a. wordt netjes gerapporteerd, maar vervolgens verandert er niets!!!.
Door de mededelingen van de overheid heb ik er weinig of geen vertrouwen in.
Door de negatieve publiciteit zijn onze huizen niet meer te verkopen. Er zullen mensen vertrekken of
overlijden, maar er zullen geen nieuwe mensen zich in Moerdijk vestigen. Wij zullen ook zeker onze
kinderen stimuleren om niet in het dorp Moerdijk te gaan wonen, omdat de toekomst van dit dorp altijd
onzeker zal blijven. De maatregelen die ze willen nemen om ons dorp leefbaar te houden/maken zullen
zeker de stank niet wegnemen of minder maken. Ze kunnen er nu al niets mee doen laat staan als het
dadelijk nog erger is door de nieuwe industrie.
Door de negatieve publiciteit zullen er geen nieuwe inwoners bijkomen, maar juist inwoners vertrekken
of overlijden. Huizen zullen leeg komen te staan, koopwoningen zullen flink in prijs dalen en Moerdijk
zal uitsterven. Ik zal zeker mijn kinderen niet stimuleren om in Moerdijk te gaan wonen. Een geluidswal
gaat geen stankoverlast tegen. Snuffelpalen zullen niet de bron wegnemen, maar alleen detecteren. Nu
worden er ook meldingen door bewoners gedaan en verdwijnt daarmee de stank niet, ik heb ook hier
geen vertrouwen in. Roode Vaart komt ook pal naast dorp te liggen aan de verkeerde kant van de
geluidswal.
Door de ondoordachte wijze waarop plannen zijn gepresenteerd is de waarde van de woningen in
Moerdijk dorp verdampt. De woningen zijn compleet onverkoopbaar geworden. Hierdoor zijn
eigenaren/bewoners financieel zeer ernstig gedupeerd. Ik denk dit als makelaar goed te kunnen
beoordelen. M.i. is het laakbare optreden van de desbetreffende overheidsinstellingen in strijd met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Door de opmerkingen van hogerhand (dhr. Nijpels) over de toekomst van Moerdijk, zijn koopwoningen
onverkoopbaar geworden.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijke advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomstperspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijke advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomstperspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door hetgeen er in de media geroepen is, is het dorp naar de knoppen voor zover dat nog kon.
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Door manipulatie van gemeente Moerdijk, KVK, SER, provincie Noord-Brabant en het rijk is Moerdijk
gedoemd te verdwijnen door tekortkomingen in de visie op het LPM door eerder genoemde instanties.
Doordat het dorp helemaal ingebouwd wordt en het schetsje geeft geen duidelijkheid over de overlast die
wij als dorp krijgen. Ik mis de informatie over hoe de spoorweg gaat lopen. De gemeente is nog nooit
zijn beloftes aan het dorp nagekomen in ruim 20 jaar. Waarom zou ik nu wel vertrouwen hebben?
Dorp Moerdijk wordt op deze manier 'verdrukt' door de industrie, dit zal veel meer (geluids)overlast en
verontreiniging met zich meebrengen. Tot nu toe is alle overlast van de bestaande industrie net te
overzien, alles wat erbij komt maakt Moerdijk minder leefbaar.
Dorpshuis: Wie wil er nu nog wonen in Moerdijk? Welke verenigingen maken over 5 jaar nog gebruik
van het dorpshuis? Bouw nieuwe woningen: Dit had al 15 jaar geleden moeten gebeuren. doordat er geen
woningen zijn gebouwd is er nu geen jeugd meer wat nog fietspad nodig heeft. Over 4 jaar kansloos. Zo
kan ik nog wel even doorgaan, wat een wanbeleid.
Economisch belang. De zeehaven is veel groter dan het belang van de woonkern Moerdijk. De vraag is
niet of het dorp ophoudt te bestaan maar wanneer dit plaatsvindt. Door insluiting van het dorp Moerdijk
zal mijn woongenot sterk afnemen.
Economisch gezien zijn weinig van de plannen kostendekkend te realiseren, in de afgelopen maanden is
de aantrekkingskracht tot een minimum beperkt.
Er is aan Moerdijk dorp nooit veel geld uitgegeven, het zal in de toekomst niet veel beter worden.
Er is al 30 jaar niks gedaan in het dorp. Er zal zogenaamd 12 miljoen vrijkomen als bijdrage uit de LPM,
maar dit gaat waarschijnlijk niet door en dus komt die 12 miljoen er niet. Er is iedere dag wel
stankoverlast, ondanks de snuffelpalen, dus dat wordt alleen maar erger met alle nieuwe plannen. De
verkeersoverlast in het dorp wordt steeds erger en er is steeds meer drukte op de snelwegen rond
Moerdijk wat zorgt voor meer fijnstof.
Er is al jaren niets aan de leefbaarheid van ons dorp gedaan.
Er is al jaren niks aan de leefbaarheid in het dorp gedaan. Als LPM er niet komt is er volgens de
burgemeester ook geen geld wat hij de eerste vergadering wel beloofde.
Er is al ruim 20 jaar niet naar Moerdijk omgekeken. Ook niet toen de Shell kwam. Dus waarom zou ik
hier nu wel vertrouwen in hebben.
Er is al vele jaren veel beloofd aan de bewoners in het dorp, en daar is niets van terechtgekomen.
Er is al zoveel beloofd, er komt niets van terecht.
Er is al zoveel beloofd.
Er is al zoveel gezegd en beloofd, maar nooit iets gedaan of waargemaakt. Jarenlang dus nu ook niet en
over een paar jaar begint het weer opnieuw.
Er is altijd weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp naar mijn mening. Nu is de reputatie en
leefbaarheid van Moerdijk grotendeels kapot en zou er wel geïnvesteerd gaan worden. Volgens mij wil
er na deze ophef niemand meer in Moerdijk gaan wonen, waardoor sociale voorzieningen ook steeds
minder gaan worden of je er nu geld voor vrij maakt of niet.
Er is de afgelopen jaren al veel beloofd, maar helaas niets gebeurd. Het enige positieve van de laatste
jaren is de busverbinding. Steeds opnieuw komen er nieuwe plannen door verschillende mensen,
Industrie en Havenschap, provincie, gemeente etc. Dit is al vele jaren bezig. Deze plannen blijven bij de
mensen hangen en worden ieder jaar wel opnieuw naar voren geschoven. Helaas gebeurt er dan ook nog
een ongeluk en we zijn weer jaren zwart gemaakt. Als ik nu een huis zou kopen , beslist niet op
Moerdijk. Zo denken helaas veel mensen. Nieuwe huizen of een nieuw gemeenschapshuis helpen daar
niet aan.
Er is decennia lang steeds geroepen we gaan iets doen voor het dorp. Het dorp heeft hier weinig tot niets
van gezien, zou er dan nu iets gedaan worden. Dit is dan het achterstallig onderhoud wat al lang had
moeten gebeuren. We moeten niet proberen de groei van zo een industrieterrein tegen te houden. En het
milieuplafond is bereikt en niet te handhaven dus geen vertrouwen meer.
Er is een toekomst voor het dorp Moerdijk als er daadwerkelijk zal worden geïnvesteerd in het dorp voor
wat betreft leefbaarheid. In de afgelopen jaren is er op geen enkele manier geïnvesteerd in het dorp,
waardoor mijn vertrouwen hierin is gedaald tot een nulpunt. Het dorp Moerdijk is nooit een prioriteit
geweest voor de gemeente of provincie. Een goed voorbeeld hiervan is het fietspad van Moerwijk naar
Zevenbergen. Hier wordt al heel lang om verzocht zonder resultaat. Er wordt nu wel geïnvesteerd in het
openen van de haven in Zevenbergen. Een nutteloze investering.
Er is geen toekomst voor dorp Moerdijk als gemeente, havenschap en provincie besluiten om industrie
en havens uit te breiden!
Er is hier al jaren niks gedaan en nu opeens wel ons achter een muur van 30 meter wegduwen.
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Er is in de afgelopen jaren al heel veel gezegd en geschreven er is echter tot nu toe nog niets
ondernomen!! Dus waarom zou dit nu wel het geval zijn? Tevens zien wij in andere dorpen uit de
gemeente Moerdijk, dat daar wel wordt geïnvesteerd. Vervolgens zijn er dan ook nog projecten zoals
bijvoorbeeld de haven in Zevenbergen, wat een hoop van ons gemeenschapsgeld opslokt, wat in mijn
optiek pure geldverkwisting is, terwijl er geen geld in ons dorp wordt geïnvesteerd.
Er is in de afgelopen jaren niet of nauwelijks iets aan de leefbaarheid gedaan. De nieuwe Ankerkuil lijkt
een zoethoudertje. Burgemeester heeft in de bijeenkomsten laten weten niet in de toekomst te kunnen
kijken daaruit concludeer ik dat het leefbaar maken van het dorp dus ook tijdelijk kan zijn. Dit vind ik
weer onzeker en verspilling van tijd en geld. Mocht LPM niet doorgaan of minder goed lopen dan
verwacht, dan is er dus ook geen geld voor het dorp?
Er is in het verleden nauwelijks iets gedaan vanuit de gemeente voor de leefbaarheid van het dorp.
Slechts een beetje onderhoud. Er is altijd veel beloofd maar van de beloftes is zeer weinig tot niets
uitgekomen. Zo is er onder andere nog steeds geen fietspad van Moerdijk naar Zevenbergen. Hier zijn ze
al jaren over bezig. Een haven die er vreselijk uit ziet waar verder niets aan gedaan wordt, wel slopen
maar niet investeren etc. Nu hebben ze weer grote plannen maar daar geloven we niet in. Met de
ontwikkeling van het industrieterrein en de uitstoot van schadelijke gassen en geluidsoverlast is
Moerdijk niet meer leefbaar te houden. Industrieterrein doortrekken tot en met dorp Moerdijk en de
inwoners op een juist en nette manier tegemoet komen om elders te gaan wonen. Dit is de gemeente en
het havenschap verplicht tegenover de inwoners van Moerdijk-dorp want zij zijn de oorzaak van dat de
huizen onverkoopbaar geworden zijn. Je praat hier over een enorm vermogensverlies voor de
woningbezitters. Omdat dan de Roode Vaart niet meer verlegd hoeft te worden, er geen geluidswal
aangelegd hoeft te worden, er niet fors geïnvesteerd hoeft te worden in het dorp, etc. komen hiervoor ook
nog eens extra financiële middelen vrij.
Er is in het verleden teveel beloofd en nooit waar gemaakt. Daarbij komt dat ik aan de Steenweg woon
en wij jarenlang hebben moeten vechten om een betere afwatering te krijgen zodat onze kelders niet
meer onderlopen. Hiervan ondervinden wij nog steeds grote problemen maar de gemeente is nooit
komen kijken wat dit water met onze huizen heeft gedaan en nog steeds doet. De brandgang staat hier
regelmatig vol met water en ook daar wordt niet naar gekeken. Dit zijn kleine dingen die jullie niet doen,
hoe wil je dan die grote beloftes na komen ????????
Er is in het verleden veel beloofd en nooit waargemaakt.
Er is maar één oplossing: Het dorp opheffen. Leefbaar is geen nieuw dorpshuis en een fietspad en
haventje maar je gezondheid. Daar kan een wal van 30 meter niets aan veranderen.
Er is nog nooit geïnvesteerd in het dorp door industrie en havenschap Moerdijk. Zet de woningen die
aangekocht zijn voor LPM weer te koop. Hier maak ik op uit dat het LPM nog niet zeker is. Als dit plan
niet doorgaat is de kans klein dat er middelen gevonden worden om in Moerdijk te investeren.
Er is nooit aandacht besteed aan het dorp Moerdijk, alleen een hele hoop valse beloftes.
Er is nu al met regelmaat stank- en geluidsoverlast, dit zal alleen maar meer worden. Ik denk dat het niet
meer leefbaar is daarom.
Er is nu al te veel geluidsoverlast en stank!
Er is ons afgelopen jaren zoveel beloofd en wij zien daar weinig resultaten van.
Er is ons de laatste jaren al zoveel toegezegd en van die plannen is tot op heden niets uitgekomen.
Waarom zal het nu ineens dan wel gebeuren.
Er is teveel voor gebeurd in de afgelopen jaren, stank, brand en dergelijke.
Er is veel stankoverlast waar niks aan wordt gedaan.
Er is zo vaak iets beloofd en er gebeurt niks. Het hele dorp is in verval geraakt omdat er al jaren niet
geïnvesteerd is.
Er worden teveel tegenstrijdige reacties gegeven. In het algemeen heb ik geen vertrouwen in de politiek.
De belangen van het bedrijfsleven wegen zwaarder dan de belangen van het dorp.
Er worden teveel tegenstrijdige reacties gegeven. In het algemeen geen vertrouwen in de politiek.
Belangen van het bedrijfsleven wegen zwaarder dan de belangen van het dorp.
Er wordt al 10 jaar over allerlei plannen gepraat en er gebeurt nooit wat. De gemeentehaven van
Moerdijk is al tientallen jaren afgezet met bouwhekken, de meerpalen worden opgelapt door balken
eraan te schroeven. De steiger wordt maar half afgebroken. Het ligt daar nu al een jaar zo. Het omleggen
van de Roode Vaart heeft totaal geen zin en zeker niet voor zoveel geld.
Er wordt al 20 jaar van alles beloofd maar er gebeurt nooit iets. Waarom zou dat nu wel het geval zijn?
Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp Moerdijk. De haven
zou opgeknapt worden en er zouden huizen gebouwd worden. Daar is ook niets van terecht gekomen.
Er wordt geen huis meer verkocht, er is geen animo meer om op Moerdijk te wonen.
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Er wordt maar geen duidelijkheid gegeven. Voor mijn gevoel hebben onze meningen toch geen inbreng.
Er wordt niet eenmaal gesproken over winkelvoorzieningen. Dit is het eerste vereiste om deze
gemeenschap een dorp te noemen. Niemand zit te wachten op aanleg van groen, wandelroutes en wegen.
De uitbreiding van het industrieterrein kan niet samengaan met het in stand houden van het dorp
Moerdijk.
Er wordt nu al geen huis meer verkocht op Moerdijk omdat niemand er wil wonen. Je denkt toch niet dat
als er nieuwe huizen gebouwd worden dat er dan wel animo is om op Moerdijk te gaan wonen na alle
negatieve publiciteit die er in de media is geweest over het dorp Moerdijk.
Er wordt veel beloofd maar daar blijft het ook bij.
Er zal door de nieuwe plannen teveel overlast zijn zoals stank, geluid en vrachtverkeer ook al zullen
B&W dit ontkennen. Ik heb er geen vertrouwen in.
Er zijn al veel plannen gemaakt maar er is nog niet veel van uitgekomen voor het dorp Moerdijk.
Er zijn al vele jaren beloftes gedaan in het dorp Moerdijk en hier is nog nooit iets van waargemaakt.
Er zijn al zo vaak nieuwe plannen op tafel gelegd voor de ontwikkeling van het dorp en voor de
leefbaarheid, tot nu toe is er niets van uitgekomen. De mensen hebben geen vertrouwen meer en durven
zelf niets meer te ondernemen, bang voor weggegooid geld.
Er zijn al zo vaak plannen gemaakt waar niets van terecht is gekomen.
Er zijn al zoveel plannen geweest: ontwerpen van jachthaven, woningen aan het water en er is totaal
niets van terecht gekomen.
Er zijn in het verleden al verschillende toezeggingen gedaan en tot op heden is daar weinig of niets van
uitgekomen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe Ankerkuil en het behoud van het Dorpspunt.
Er zijn veel mooie plannen gepresenteerd maar het blijft bij die plannen. Eerst maar eens zien of er iets
gebeurt en dan kijken we verder.
Er is in loop der tijd zoveel beloofd en niets uitgevoerd.....
Gedurende de bijna 19 jaar dat wij in het dorp wonen zijn er inmiddels zoveel plannen geopperd,
waarvan er geen enkele is gerealiseerd. De zogenaamde "middenstand" is inmiddels vrijwel geheel
verdwenen, de geluidsoverlast is toegenomen etc. Ondanks alle wellicht goedbedoelde suggesties zal de
situatie ons inziens alleen maar verslechteren.
Gedurende de bijna 19 jaar dat wij in het dorp wonen zijn er inmiddels zoveel plannen geopperd,
waarvan er geen enkele is gerealiseerd. De zogenaamde "middenstand" is inmiddels vrijwel geheel
verdwenen, de geluidsoverlast is toegenomen etc. Ondanks alle wellicht goedbedoelde suggesties zal de
situatie ons inziens alleen maar verslechteren.
Geen vertrouwen dat de politiek naar de burgers van Moerdijk luistert. Zonder deze plannen staat de
leefbaarheid al onder druk.
Geen vertrouwen in blijvende leefbaarheid. Komende overlast is ongewenst.
Geen vertrouwen in de gemeente, ambtenaren en alles wat met de overheid te maken heeft. Ze hebben
ons al veel teveel beloofd en nooit iets waargemaakt. Het zijn allemaal leugenaars en hebben allemaal
dollartekens in hun ogen. Mijn vertrouwen hebben ze verspeeld.
Geen vertrouwen in provincie en gemeente Moerdijk.
Geen vertrouwen. Ik denk dat er veel overlast komt door verkeer en stank.
Geen zin om tussen twee industrieterreinen te wonen en een dijk van dertig meter hoog.
Geluid, stank, uiterlijk en drukte is nu en zal in toenemende mate zwaar van invloed zijn op de situatie in
ons dorp. Elke aangegeven aanpassing cq. verbetering zal de leefbaarheid niet mitigeren.
Geluidsoverlast van trein en verkeer blijft.
Gemeente en provincie zitten beide in het havenschap Moerdijk. In het verleden al meer keren naar
voren gekomen dat het dorp weg zou moeten. Nu is door Nijpels en de SER Brabant/Zeeland reeds
geopperd dat het dorp weg moet en niet meer leefbaar zou zijn. De door de burgemeester geopperde dijk
van 30 meter hoog is nog meer horizonvervuiling, tevens houdt deze wat lawaai tegen, maar
stankoverlast en vuile lucht niet. 30 meter hoog is een flat van 10 hoog De gemeente (in het havenschap)
is ook al jaren bezig met het drastisch en kunstmatig verlagen van WOZ waarde van woningen, zodat bij
uitkoop de uitkeringen lager zullen zijn.
Gezien de beloftes aan het dorp waar niet veel van terecht is gekomen. Ankerkuil, fietspad naar
Zevenbergen.
Gezien de geschetste situatie m.b.t. de Zeehaven en industrie, lijkt mij dat het dorp Moerdijk in de
verdrukking raakt. Zeker gezien de directe ligging naast de haven en industrieterrein, met alle ( o.a.
milieubelasting ) gevolgen van dien. Verder is het zo dat door de bekendmaking onze huizen niets meer
waard zijn en onverkoopbaar. Dat is niet meer op te lossen. Wij als huizenbezitter zijn gedupeerd.
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Gezien de geschetste situatie m.b.t. de Zeehaven en industrie, lijkt mij dat het dorp Moerdijk in de
verdrukking raakt. Zeker gezien de directe ligging naast de haven en industrieterrein, met alle ( o.a.
milieubelasting ) gevolgen van dien. Verder is het zo dat door de bekendmaking onze huizen niets meer
waard zijn en onverkoopbaar. Dat is niet meer op te lossen. Wij als huizenbezitter zijn gedupeerd.
Gezien de geschetste situatie m.b.t. het zeehaven- en industrieterrein, lijkt mij dat het dorp Moerdijk
zeker in de verdrukking raakt, zeker gezien de directe ligging naast de haven en het industrieterrein, met
alle gevolgen van dien o.a. milieubelasting. Maar dat niet alleen, de stank die wij al hebben wordt alleen
maar erger en we worden nog eens een keer ingebouwd ook.
Gezien de geschetste situatie m.b.t. het zeehaven en industrieterrein lijkt mij dat het dorp Moerdijk in de
verdrukking raakt. Met een geluidswal ter compensatie vind ik het er niet leefbaarder op worden en heb
ik geen vertrouwen meer in Moerdijk als dorp.
Gezien de huidige gang van zaken, continu dingen beloven die niet gerealiseerd worden, fietspad,
Koekoekendijk, ontwikkelingen haven en het gebied erom heen. stankoverlast enz. enz. enz.
Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar heb ik geen vertrouwen meer in een voor iedereen
juiste oplossing.
Gezien de situatie m.b.t. het zeehaven- en industrieterrein, lijkt mij dat het dorp Moerdijk in de
verdrukking gaat raken zeker gezien de directe ligging naast de haven en het industrieterrein (o.a.
milieubelasting) en de stank die we al hadden die dan nog steeds erger wordt. Je moet nu al je ramen en
deuren dicht houden van de stank en die wordt alleen maar erger. Die lucht is echt soms niet te harden,
mijn man heeft het soms zo benauwd dat hij niet kan ademen en dat wordt straks alleen maar erger, dus
helemaal geen vertrouwen.
Gezien de status van geheel der machthebbers.
Gezien het verleden en de huidig staat van het dorp, moeten we van heel ver komen. Iets wat niet meer
haalbaar is. Op dit moment is er al een hevig strijd m.b.t. de overlast van het industrieterrein. De plannen
zoals beschreven komen niet ten goede van het dorp en de leefbaarheid.
Gezien het verleden helaas geen vertrouwen. Het zal jaren duren voordat de huizenprijzen weer redelijk
zijn. De huizen zijn nu bijna niets meer waard. Mijn oudedagsvoorziening is in rook opgegaan. Dit is
alleen nog maar goed te maken als de gemeente mijn huis koopt.
Heb er geen vertrouwen in omdat ik denk dat de plannen voor de plaats Moerdijk niet haalbaar zijn voor
het leefbaar te houden.
Hebben altijd al de boel besodemieterd. Jaren 80 hadden ze al plannen om de polder vol te bouwen met
huizen, nooit gebeurd. Waren toen al een schopstoel van verschillende gemeentes, Klundert, Lage
Zwaluwe. Het is niet veel veranderd sinds het nu een gemeente is.
Helaas is het imago van Moerdijk niet positief, Chemie-Pack en de huidige discussie. Plannen
woningbouw: Voor wie zijn die? Welke gezinnen willen hier nog komen wonen? Persoonlijk zou ik
nooit meer in Moerdijk gaan wonen, de toekomst is te onzeker. Wat als Moerdijk blijft bestaan en over
10 jaar blijkt dit de verkeerde keuze. Wat als LPM toch niet samengaat met leefbaar wonen in de kern
Moerdijk?
Het antwoord wat ik heb gegeven is gebaseerd op het vertrouwen met betrekking tot de uitvoering van
de plannen tot verbetering van de leefbaarheid, m.b.t. de uitvoering daarvan op lange en middellange
termijn. De dan daarvoor verantwoordelijke instanties zullen veelal hun beslissingen moeten baseren op
de dan geldende inzichten. In het verleden is gebleken dat inzichten vaak veranderen. Wat NIET
verandert, is de ligging van het dorp Moerdijk. Wat WEL kan veranderen is de mate van
schaalvergroting industriegebied Moerdijk. Vroeg of laat zal het dorp in de verdrukking komen,
(begrijpelijk). Hoge technologische ontwikkelingen zouden hier in de toekomst een rem op kunnen
zetten maar dat is lange termijnvisie in de wereld van vandaag.
Het dorp is al jaren het vergeten kindje. Weinig aandacht voor de inrichting van het dorp, het onderhoud
van het dorp en het in stand houden van verenigingen. Nu ineens zou het wel leefbaar gemaakt kunnen
worden? Iets wat er niet is en ook heel lang niet meer was kan je niet terug toveren.
Het dorp is al sterk vergrijsd. De jeugd die zouden willen blijven wonen trekken weg bij gebrek aan
genoeg starterwoningen. Er komt geen of bijna geen nieuwe "import" zeker na het negatieve nieuws van
het dorp in de afgelopen jaren bijvoorbeeld de brand.
Het dorp is nu al niets. Al het geld wat erin gestopt wordt, is weggegooid.
Het dorp is nu al vermoord. Wij worden belazerd en bedrogen. De huizen zijn niet meer te verkopen,
verenigingen leggen het loodje dus uiteindelijk het hele dorp.
Het dorp komt ingesloten te liggen. Meer luchtvervuiling, meer overlast, meer risico voor gezondheid,
meer bedrijven, meer risico op calamiteiten (Chemie-Pack).
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Het dorp komt ingesloten te liggen. Meer luchtvervuiling, meer overlast, meer risico voor gezondheid,
meer bedrijven, meer risico op calamiteiten (Chemie-Pack). Er moet wel een hele grote investering
gedaan worden om het imago en leefbaarheid van Moerdijk te verbeteren. Dit geld kan beter gestoken
worden in een oplossing om de bewoners ergens anders onder te brengen.
Het dorp Moerdijk is totaal kapot gemaakt door het laakbare optreden van de desbetreffende
overheidsinstanties, zoals gemeente, provincie, havenschap etc. en dientengevolge alle media aandacht.
Dit komt nooit meer goed. Er rust een smet op het dorp en de woningen zijn onverkoopbaar geworden.
Wie je ook spreekt, niemand zou hier nog willen wonen of zelfs begraven willen worden.
Het dorp moet weg.
Het dorp staat een economische ontwikkeling in de weg. De overlast van stank, verkeer en geluid wordt
steeds meer en staan de leefbaarheid in de weg.
Het dorp staat teveel onder druk
Het dorp wordt omringd door industrie.
Het feit dat klakkeloos dit plan in de media is terecht gekomen (en dat kan steeds weer gebeuren), heeft
de waarde van de huizen hier meteen laten kelderen zodat ze onverkoopbaar zijn geworden. Daarom zal
ieder weldenkend mens met een koophuis hier zo snel mogelijk weg zijn wanneer zich een goede kans
voordoet, met leegloop als resultaat.
Het gaat niet werken, het gaat een dorp worden naast een containerhaven dus erg veel herrie waar een
geluidswal niet zal helpen. Daarnaast wordt het een behoorlijk ongezonde situatie met die chemie zo
vlakbij.
Het gehele dorp verplaatsen, of alle koopwoningen opkopen.
Het geld om Moerdijk weer leefbaar te maken moet komen van het logistiek park in de oksel van de A16
en A17. Dat plan staat ook weer op losse schroeven. Alle beloftes van de gemeente in het verleden en
voor de toekomst zijn grotendeels luchtkastelen en wij als inwoners van het dorp Moerdijk zijn de dupe.
Wat me het meest irriteert is het gebrek aan daadkracht bij onze bestuurders.
Het hele dorp moet volgens mij verplaatst worden, of de koopwoningen moeten worden opgekocht en
daarna verhuurd.
Het HOOFDOEL is de ontwikkeling van de Zeehaven en het industrieterrein Moerdijk. Dit kan nooit
samengaan met het leefbaar houden van het dorp Moerdijk cq. het behouden van het dorp. Mijns inziens
is het, of het één, of het ander.
Het industrieterrein blijft als een "zwaard van Damocles" boven het dorp Moerdijk hangen. Er zullen
weinig mensen zijn die hier nog een huis willen kopen c.q. huren.
Het ingesloten raken tussen industrie met stank en gevaarlijke stoffen en aan de andere kant de
snelwegen en treinvervoer met gevaarlijke stoffen geeft mij absoluut geen vertrouwen in het veilig
voortbestaan van het dorp.
Het is al heel lang aan de gang dat Moerdijk 'weg zou gaan'. Vanuit de gemeente is het heel onduidelijk
wat er gaat gebeuren. Tijdens de bijeenkomsten werden er vragen gesteld waar niet eens duidelijk
antwoord op gegeven kon worden. Je verwacht dat er bij de bijeenkomsten daarna meer informatie is,
maar dit was niet zo. In de media gaan ook allerlei dingen de ronde, maar hoe zit het nu daadwerkelijk?
Het is duidelijk dat Moerdijk dorp gedoemd is te verdwijnen. Wij willen toch niet een tweede Doel
worden? Ik, in ieder geval niet.
Het is uitstel van executie. De belangen van het dorp wegen niet op tegen de economische plannen.
Verdwijnt het dorp niet nu, dan wel over 10 jaar of 20 jaar met om de zoveel jaar weer deze discussie.
Daarnaast bevat het plan een hoop 'als'. Mijn inschatting is dat veel van de plannen niet door zullen gaan
door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. In de loop van de jaren zijn er al teveel plannen
gemaakt en geen uitgevoerd. Kortom, geen vertrouwen in de daadwerkelijke uitvoering van substantiële
aanpak leefbaarheid.
Het is volgens mij al beslist.
Het kan niet anders, wat ook in de media en verschillende commissies gezegd wordt, dat het dorp
verschrikkelijk in de weg ligt. Willen we nu het dorp behouden, dan zal je toch over een aantal jaar weg
moeten wat tot gevolg heeft dat je huis onverkoopbaar wordt!!!!
Het leven bij een zwaar industrieterrein is niet goed voor de gezondheid van de bevolking, gezien de
luchtvervuiling en stankoverlast.
Het LPM en de havenuitbreiding komen te dicht bij het dorp. Een muur van 30 meter komt om het dorp
heen te liggen. Niemand wilt in een opgesloten dorp wonen. Al staat er het mooiste dorpshuis van
Nederland. De waarde van mijn huis is nu al gedaald en zal als de plannen worden uitgevoerd
onverkoopbaar worden.
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Het lukt nu al niet om de leefbaarheid op peil te houden. Bijvoorbeeld handhaven snelheidslimiet in het
dorp, het structureel toelaten van zwaar vrachtverkeer dat niets in de kern te zoeken heeft en er is geen
plek voor hangjongeren zodat ze hun energie op een andere negatieve manier kwijt moeten.
Het papier is geduldig aldus de bijgestuurde tekening. Na een paar weken teken je wat anders want hier
klopt niets van.
Het plan ziet er goed uit maar het is maar een plan en het duurt nog jaren voor het volledige plan is
uitgevoerd en tot die tijd zitten wij, de inwoners van Moerdijk, in de troep van alle werkzaamheden voor
het uitvoeren van het plan wat de leefbaarheid ook niet beter maakt. Als het dan plan dan naar jaren
eindelijk volledig is uitgevoerd zijn er ondertussen vast weer nieuwe plannen ontstaan die de
leefbaarheid in Moerdijk op hun manier weer in het geding kunnen brengen.
Het vertrouwen in de lokale, provinciale en landelijke overheid is geheel verdwenen. Lokaal: In de
afgelopen 10 - 20 jaar is er minimaal in het dorp geïnvesteerd in woningbouw, onderhoud bestrating,
verpauperde haven en toename sluipverkeer industrieterrein. Provinciaal en landelijk: Mocht de
doorontwikkeling van het LPM en industrieterrein noodzakelijk zijn, dan gaat dit ook zonder instemming
gemeente en inwoners van het dorp door. De beschikbare gelden (3,2 en 12 miljoen) zijn nog niet zeker
en als ze beschikbaar komen is dit onvoldoende voor een positieve impuls van het dorp.
Het vertrouwen is weg omdat er veel gebeurd is, of eigenlijk te weinig. De gemeente heeft al jaren
verstek laten gaan als het gaat om de leefbaarheid. Met de uitbreiding van de (chemische) industrie en
het LPM is het in stand houden of zelfs verbeteren van de leefbaarheid een utopie. Het dorp is besmet en
niemand kan de garantie geven dat het bij deze plannen blijft. De overlast van de industrie zal alleen
maar groter worden en daarmee verliezen we leefbaarheid. Het upgraden van het dorp kan daarom
weinig tot niets veranderen.
Hier heb ik geen vertrouwen in.
Hoe kan je nu een grotere haven en industrie bouwen tegen Moerdijk aan en het dorp behouden en de
leefbaarheid? Dat kan je nog wel aan een kind vragen. Daarop zal ook zijn antwoord zijn: "Waar zijn
jullie mee bezig?"
Hoe kun je in godsnaam de leefbaarheid in stand houden als je ingesloten wordt tussen verschillende
industrietakken. Een muur om je dorp krijgen van 30 meter hoog.
Hoe kunnen jullie het vertrouwen terugwinnen door het opknappen van de haven en een paar woningen?
Hiermee maak je de leefbaarheid van het dorp niet. De stank wordt erger, geluidshinder en steeds meer
verkeersoverlast waar nu al niets aan gedaan wordt. Ik heb er weinig vertrouwen in.
Hoe kunt u een klein dorp, wat dan omringd wordt door industrie leefbaar maken, door wat groen waar?
De straten hadden allang vernieuwd moeten worden, NEE voor mij niet meer leefbaar te maken!
Hoe leefbaar kan het blijven als je omringd bent door industrie...??
Hoe meer industrie, hoe meer stank- en geluidsoverlast.
Ik als oude dame kan me in al die jaren niet herinneren dat er ook maar een poging is gedaan om het
dorp een injectie te geven voor opbouw of vernieuwing. Mijn geboortedorp moet sterven.
Ik begrijp niet waarom dat nu ineens wel kan, door de jaren heen is er al niet veel meer aan het dorp
gedaan.
Ik ben 50 jaar woonachtig in het dorp Moerdijk. Er zijn al 30 jaar beloftes gedaan, maar er is praktisch
niets uitgevoerd. Dan heb ik geen vertrouwen meer in gemeente of provincie.
Ik ben Moerdijk zat en wil weg. Vergrijzing slaat toe en geen hond komt hier nog wonen.
Ik denk dat de bouw van nieuwe woningen weinig uithaalt. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er veel
mensen staan te springen om hier te gaan wonen. Nu al niet, maar vooral in de toekomst niet. En een
nieuw dorpshuis ook niet echt. De Ankerkuil die we nu hebben is naar mijn idee ook in orde en zoveel
mensen komen er zo vaak niet.
Ik denk dat de gemeente een paar kleine dingetjes aan het dorp verandert om de rust terug te krijgen
zodat de "ophef" discussie verdwijnt en daarna gewoon stopt met verdere input in het dorp. Ook zouden
de plannen betaald worden van geld van het LPM en dat staat de laatste tijd ook weer onder druk.
Ik denk dat de leefbaarheid nu maar net geborgen kan worden. soms zelfs is de stank, verkeer en overlast
van de industrie nu al zo groot dat er momenten zijn dat Moerdijk niet leefbaar is en dit al te ver gaat!
Bovendien leveren we qua natuur etc. in, door geluidswal en is er enorm achterstallig onderhoud in het
dorp. Dus zie ik het niet in het leefbaar maken voor industrie maar achterstallig onderhoud wat we nu op
het dorp krijgen. Bovendien wat heb je aan een mooie haven als je er met een wasknijper op je neus naar
buiten moet? Aan mooie bebouwing etc. rond de haven terwijl die alleen voor de buitenstaanders is!
en...als het industrieterrein rondom je is en er een natuurgebied voor sneuvelt! Ik heb een koopwoning in
Moerdijk te koop staan, en was bezig dat als verkoop daarvoor rond was mijn huidige huurwoning te

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

22

Mediad Data

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

kopen. Nu ben ik blij als ik ooit ver beneden de waarde mijn eerste woning verkocht krijg en zal zeker
nooit meer een woning in Moerdijk kopen!
Ik denk dat het imago van Moerdijk al zoveel beschadigd is, dat het investeren in het dorp de
leefbaarheid niet zal verhogen. Moerdijk zal weinig aantrekkelijk zijn voor mensen die op zoek zijn naar
een huis en daardoor alsnog minder leefbaar worden. Met minder mensen is het behouden van
voorzieningen vaak niet mogelijk.
Ik denk dat het weer een zoethoudertje zal zijn.
Ik ga al zeker 15 jaar naar een bijeenkomst in de Ankerkuil. Daar zijn toen al beloftes toegezegd, waar ik
nog niks van heb mogen zien!
Ik had er redelijk veel vertrouwen in totdat de vijf onafhankelijke heren constateerden dat de plannen van
LPM onrealistisch zijn en niet haalbaar, waardoor er geen 12 -16 miljoen beschikbaar komt voor het
dorp.
Ik heb absoluut geen vertrouwen in de politiek en gemeente. Het economisch belang achter hun eigen
voordeur zullen ze bedoelen. Ik word doodziek van dat heen en weer geslingerd tussen alle media
berichten. Gemeente, neem je verantwoordelijkheid en neem een besluit zodat iedereen klaar is tot 2050
en er rust komt.
Ik heb er geen vertrouwen in omdat we in verband met de wind altijd last blijven houden van giftige
stoffen en stankoverlast van het verkeer.
Ik heb er geen vertrouwen meer in dat wij hier kunnen blijven wonen.
Ik heb er geen vertrouwen meer in gezien er absoluut geen duidelijkheid is betreft een gezonde
leefbaarheidsituatie in mijn dorp Moerdijk. Men spreekt hier over plannen of geplande maatregelen waar
men al jaren geleden aan had moeten denken. De laatste twee jaar was er alleen maar verpaupering en
werd niets ondernomen. Nieuwbouwplannen voor Moerdijk? Wie wilt hier zich nou vestigen?
Ik heb er geen vertrouwen meer in omdat jullie veel beloven en weinig doen in de 30 jaar dat ik hier
woon. Er is veel beloofd maar weinig gedaan. Wij mogen hier van onze stoel af trillen, zoveel stank in
huis hebben we met alle ramen dicht dat we geen lucifer af durven te steken. Dan hebben we het nog niet
over het geluid waar we niet van kunnen slapen. Over de fijnstof waar wij 's nachts de milieudienst voor
moeten bellen wordt door jullie niet gepraat, maar wij ademen het wel in en krijgen het er benauwd van.
Of jullie het geld er wel of niet aan besteden wat jullie er ook aan doen, het wordt toch niks. De
oplossing is weg.
Ik heb er geen vertrouwen meer in. Er is al zoveel beloofd maar er komt uiteindelijk niet veel van uit.
Ik heb er geen vertrouwen omdat wat de gemeente ook belooft de uitbreiding van het industrieterrein
invloed zal hebben op de leefbaarheid van het dorp. Dan kan je wel een hoop maatregelen aankondigen
zoals bijvoorbeeld aanleg fietspad maar die nemen niet weg dat je bijna IN een industrieterrein woont.
Gemeente kan niet beloven dat de overlast beperkt zal blijven, kan alleen maar hopen dat iedereen zich
aan de regels gaat houden maar beloven is onmogelijk dat laat het verleden wel zien. Wanneer je kijkt
hoe weinig onderhoud de afgelopen 12 jaar gepleegd is in het dorp en hoeveel BELOFTES we daarvoor
gehad hebben, is er absoluut geen vertrouwen meer in het dorp.
Ik heb er totaal geen vertrouwen in. De enige oplossing is Moerdijk verplaatsen, of de inwoners
uitkopen.
Ik heb er weinig vertrouwen in dat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. En of dat dit echt
verbeteringen zijn ten opzichte van de overlast van de uitbreiding.
Ik heb er weinig vertrouwen in omdat er al jaren niks aan de leefbaarheid van Moerdijk is gedaan.
Ik heb er weinig vertrouwen in, omdat er al jaren de praat gaat dat Moerdijk moet verdwijnen. En
investeren in een bodemloze put moet je niet willen.
Ik heb geen vertrouwen in de leefbaarheid van het dorp om de volgende redenen. De industrie komt
dichtbij door invullen reserve Roode Vaart en doordat er vlakbij een logistiek park (LPM) komt. De
Roode Vaart wordt omgelegd, dit brengt scheepverkeer met zich mee. Dit alles zorgt voor een sterk
vervuilde lucht en geluidsoverlast. In zo'n omgeving vind ik het niet gezond om te wonen, vooral voor
(jonge) kinderen is het slecht voor hun groei en ontwikkeling. Straks maakt het ook niet meer zoveel uit
hoe de wind staat; er is dan toch wel een richting waar stank vandaan komt omdat de industrie steeds
meer om Moerdijk heen komt te liggen. Nog een belangrijke reden is dat met alle berichtgevingen
omtrent dorp Moerdijk en het dichterbij komen van de industrie, ik niet geloof dat er mensen zullen zijn
die in het dorp willen komen wonen. Wij hebben een koophuis, ik vrees dat we dit nooit meer kunnen
verkopen. Ook zal de waarde van ons huis door dit alles aanzienlijk gedaald zijn. Het is geen prettig idee
om verplicht te zijn hier te moeten blijven wonen en geen keuze meer te hebben om te vertrekken.
Ik heb geen vertrouwen in de leefbaarheid van Moerdijk zoals deze geschetst wordt. Mochten al deze
plannen doorgaan, dan zijn er pas financiële middelen om de leefbaarheid te vergroten. Gaat er niets
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door. We leven in onzekerheid. Nu de havenstrategie 2030 het LPM Moerdijk, het volgende is de
Moerdijkbrug of het goederenvervoer in en naar Moerdijk met deze toekomstplannen. Ik denk dat het
voor velen van ons beter is om onze toekomst en ons heil ergens anders te gaan zoeken. In de toekomst
zal het toch eens gebeuren, laat dan dit het moment zijn om voor eens en altijd zekerheid te geven.
Ik heb geen vertrouwen in de overheid. Gemeente Moerdijk: veel beloven en niks geven doet de
inwoners van Moerdijk in vreugde leven.
Ik heb geen vertrouwen in het plan "behouden leefbaarheid Moerdijk". Het begrip leefbaar heeft voor
mij de betekenis van bereikbaarheid van voorzieningen (winkels, pinautomaat etc.). Deze zijn er
nauwelijks in Moerdijk dorp. Dus het dorp is niet leefbaar en met de plannen om het haven en
industriegebied uit te breiden zie ik dit alleen maar verder afnemen, met name door de bijkomende stank
en geluidsoverlast die er nu ook al is, dit zal alleen maar erger worden.
Ik heb geen vertrouwen in het plan "behouden leefbaarheid Moerdijk". Het begrip leefbaar heeft voor
mij de betekenis van bereikbaarheid van voorzieningen (winkels, pinautomaat etc.). Deze zijn er
nauwelijks in Moerdijk dorp. Dus het dorp is niet leefbaar en met de plannen om het haven en
industriegebied uit te breiden zie ik dit alleen maar verder afnemen, met name door de bijkomende stank
en geluidsoverlast die er nu ook al is, dit zal alleen maar erger worden.
Ik heb sterke twijfels over het voortbestaan op langere termijn.
Ik heb weinig vertrouwen in de leefbaarheid omdat men de industrie wil gaan uitbreiden en nu al aan het
plafond zit. Ook is de laatste jaren gebleken dat Moerdijk er maar bij hangt. Kortom, mijn vertrouwen in
de gemeente is beschadigd.
Ik heb weinig vertrouwen in het behouden van de leefbaarheid, omdat wij in toenemende mate last
hebben van vooral de luchtkwaliteit en dan met name wat betreft het ontgassen van schepen op het
Hollandsch Diep. Er mag dan wel sprake zijn van permanente metingen, maar hoe groot is de kans dat
werkelijk de benodigde maatregelen afgedwongen kunnen worden om definitief van die penetrante
ongezonde benzeenlucht verlost te zijn. Daarbij de kanttekening dat we te maken hebben met een
regering die economisch belang laat prevaleren boven een gezond milieu, ook dat maakt dat ik weinig
vertrouwen heb in regelgeving die zorgt voor het definitieve einde van dit probleem.
Ik heb zo vaak een bordje gevraagd "Verboden voor honden". Na 13 jaar nooit gekregen, dus zou nu
alles wel kunnen.
Ik noem het meer achterstallig onderhoud, woon nu al 23 jaar in het dorp en er is niks vernieuwd.
Ik twijfel over de leefbaarheid in verband met de verkeersdrukte, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Er
zijn te weinig concrete plannen om de leefbaarheid te waarborgen.
Ik verwacht dat het alleen uitstel is, dat uiteindelijk het dorp alsnog weg moet
Ik verwacht niet dat al die geplande maatregelen er zullen komen, waardoor de leefbaarheid ook niet
vergroot wordt. Ik denk dat het veel langer zal duren dan de jaartallen die bij de maatregelen staan.
Ik vind dat er nu al veel overlast in het dorp. Ik geloof niet dat wanneer er uitgebreid wordt, de overlast
niet zal toenemen.
Ik vind het moeilijk om vertrouwen in de gemeente Moerdijk te hebben omdat er van de beloftes
helemaal niets uitkomt. Neem nu de dorpshaven. De beroepsvissers moeten hun schepen nu aan half
afgezaagde palen vast leggen. Palen op de kant. Gewoon een aanfluiting. Zo ook het vrachtverkeer door
het dorp. Er had allang een weg om het dorp moeten liggen om het dorp te ontlasten. Er gebeurt
helemaal niets. De kerk wat gebeurt ermee? Ik woon op de hoek er tegenover. Allemaal onduidelijk etc.
Ik vraag me af of er überhaupt mensen zijn die nog in Moerdijk willen komen wonen. Om in een dorp
als Moerdijk de leefbaarheid te verbeteren heb je, naar mijn idee, meer inwoners nodig en als die er niet
komen houdt het al snel op.
Ik vraag me af wat voor investeringen er gedaan zullen worden die de leefbaarheid gaan vergroten. De
ideeën die er nu zijn vergroten m.i. de leefbaarheid niet/ nauwelijks. Voor mij is het belangrijkste dat het
bestaansrecht van de school gehandhaafd wordt. Zonder school in het dorp (en dan wel met de minimale
bezetting die er nu op school is, rond de 65 kinderen) zullen wij hier niet blijven wonen.
Ik wil niet als een kom tussen de industrie leven!
Ik woon al 43 jaar in Moerdijk dorp. Ik ben hier geboren en getogen. Ruim 20 jaar wordt er al weinig tot
niet geïnvesteerd in onze leefomgeving. Ik denk dat deze woorden voldoende zeggen, waarom ik er geen
vertrouwen in heb dat de plannen worden uitgevoerd en dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in ons
dorpje...
Ik woon heel mijn leven al op Moerdijk en ik zie met alle plannen die er in de loop van de tijd zijn
geweest de leefbaarheid alleen maar achteruit gaan en dat zal met deze plannen niet veel anders zijn
vrees ik.
Ik woon maar kort in het dorp, werk alle dagen dus weet ik weinig van het dorp af.
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Ik woon nu 7 jaar in Moerdijk en ze hebben van alles beloofd maar er is voor de inwoners van Moerdijk
weinig of niets gedaan.
Ik woon reeds 15 jaar in het dorp, rust en kleinschaligheid waren onze eigen keuze. Alle beloftes,
toezeggingen, ontwikkelingen van het dorp zijn echter niet nagekomen. Ook de opmerkingen van
eerdere profeten, idioten en zogenaamde deskundigen Hoes, Nijpels, Uiterwijk en provincie hebben veel
negatieve gevolgen voor bewoners achter gelaten. Ook verleden EMK, branden, Chemie-Pack, stank,
ATM hebben hier geen goed aan gedaan.
In 1988 zou het al gebeuren. Waarom is dat toen al niet gedaan?
In de 37 jaar dat ik hier woon, is er veel beloofd maar weinig tot stand gekomen.
In de 43 jaar dat ik hier woon is er alleen afgebroken en niets opgebouwd. Dus geen enkel vertrouwen
dat er nu opeens wel wat gebeurt. Nu het allemaal in de media is gekomen hebben wij grote schade
geleden en het verkopen van ons huis kunnen we wel vergeten.
In de loop der jaren is zoveel beloofd en nooit iets van terecht gekomen.
In het verleden is er al zoveel beloofd, die beloftes zijn nooit nagekomen.
In het verleden is er zoveel beloofd maar nooit nagekomen. Wij kunnen het economisch belang van het
industrieterrein niet tegenhouden met 1100 inwoners.
In het verleden veel toezeggingen geweest om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te maken. Niets van
terecht gekomen.
Industrie zal altijd uitbreiden.
Investeren in leefbaarheid heeft geen zin. Bijvoorbeeld een nieuwe Ankerkuil gaat niks tegen het
sluipverkeer doen. En het is al meerdere malen door de burgemeester gezegd dat het niet zo is, maar het
besluit is al lang genomen.
Jaren geleden is er een vliegtuig op het industrieterrein neergestort. Er is nooit een verklaring vanuit de
gemeente rondgestuurd waaruit bleek hoe en wat de gevaren zijn geweest. De grote brand die jaren
geleden heeft gewoed is nooit of veel te laat aan de bewoners gecommuniceerd. Veel vertrouwen is er bij
mij niet.
Je hebt altijd te maken met giftige stoffen en geluid, gezien de uitbreiding wordt dit alleen maar erger.
Moerdijk wordt ingebouwd tussen weg, water, rails en de geluidswal.
Je kunt wel mooie plannen hebben maar die moeten uitgevoerd worden. Als er geen animo voor de
plannen is, wordt er niet geïnvesteerd en gerealiseerd. Er staat al 5 jaar een stuk bouwgrond te koop,
geen animo. Hoe willen ze dan huizen aan de haven verkopen?
Je ziet weinig gebeuren en er zijn een hoop mooie plannen maar worden niet uitgevoerd. Het fietspad
naar Zevenbergen zou er al jaren geleden komen. Ik hoop wel dat de plannen uitgevoerd worden zodat ik
met mijn gezin hier kan blijven wonen.
Jullie doen al 25 jaar niks.
Jullie kunnen gouden bergen beloven maar in de 23 jaar dat ik hier woon is Moerdijk afgetakeld en al
aan het verpauperen. Onze woningen zijn flink in waarde gedaald na Chemie-Pack en Ed Nijpels.
Ingebouwd in industrie, snelwegen A16/A17 ligt Moerdijk in de weg voor economische ontwikkeling.
Deze discussie zal zich blijven herhalen. Volgens mij is het rijkelijk te laat om te investeren in Moerdijk.
Ik vertrek liever vandaag dan morgen uit Moerdijk, zo weinig vertrouwen heb ik.
Kijkend naar de toekomst en daaraan gerelateerde leefbaarheid, heb ik hier weinig vertrouwen in.
Landelijk, provinciaal, gemeentelijk hebben bestuurders een rol. Het is duidelijk dat besluiten als deze in
Den Haag worden genomen. De invloed van provincie en gemeente is heel miniem. Zodra "Nationaal
belang" in het spel is zijn provincie en gemeente uitgespeeld, die hebben een rol in de marge.
Leefbaar betekent ook een verkoopbare woning bezitten. Ik wil verkopen (staat te koop) en er heeft
niemand belangstelling. Transitiemodel is al in gang.
Leefbaarheid in een klein dorp als Moerdijk, wanneer ingebouwd door industrie, is niet mogelijk. Het
bestaande industrieterrein is enkele kilometers van het dorp verwijderd, toch hebben wij regelmatig last
van sterke stankoverlast. Soms houdt deze stank zelfs een paar dagen aan. Het veroorzaakt hoofdpijn en
keelklachten m.n. in de zomerperiode komt het te vaak voor dat wij niet eens buiten kunnen zitten
vanwege de stank. Als de omvang van het Zeehaven- en Industrieterrein wordt vergroot kan deze
stankoverlast nooit minder worden. Naast stankoverlast hebben wij m.n. 's nachts ook regelmatig
geluidsoverlast. Het geluid klinkt dan nog wel ver, maar is toch duidelijk te horen wanneer, in de
zomermaanden, de ramen openstaan. Ook de geluidsoverlast zal alleen vergroot worden wanneer het
industrieterrein wordt uitgebreid. Ondanks mijn creativiteit kan ik geen oplossing vinden waardoor het
dorp leefbaar zou kunnen worden gemaakt. Leefbaar wonen betekent voor mij niet een nieuw dorpshuis,
of een extra fietspad naar Zevenbergen - hoewel dit wel nodig is. Leefbaar wonen betekent ook niet een
opgeknapte haven met bankjes aan de oever. Leefbaar wonen betekent een rustige en schone
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leefomgeving. Industriële overlast hebben we nu al, maar vanwege de rust in het dorp en de vrije
woonomgeving zijn de lasten nog te overzien. Wanneer mijn uitzicht wordt weggenomen vanwege het
Logistieke Park, de omlegging van de Roode Vaart, een geluidswal en uitbreiding van het
industrieterrein wordt hiermee mijn leefbaarheid weggenomen.
Leefbaarheid is niet mogelijk met grote milieubelasting van onder andere stank en geluidsoverlast en
verkeersoverlast. Ik woon hier al 42 jaar en mijn grens is hierin bereikt. Ik zie geen kwaliteit in
leefbaarheid in dit dorp die deze uitbreiding van industrie met zich mee brengt.
Maar het ongemak wordt erger, niet beter.
Meer industrie dichter bij het dorp kan de huidige overlast niet verminderen. De reacties van commissie
Nijpels en de SER versterken deze gedachte.
Meer industrie is meer verkeer, meer stank en meer geluid. Dat hou je met geen 100 miljoen tegen. Dan
hebben jullie ook nog het lef om het kleine beetje groen van ons af te pakken door de Roode Vaart te
verleggen, schofterig gewoon.
Meer industrie zal meer last geven voor dorp.
Meer treinverkeer is meer herrie. Geluidswal waardoor je gevangen zit. Meer stankoverlast door drukker
scheepverkeer. Meer vrachtverkeer is herrie dag en nacht. Zware chemische industrie leidt tot grond- en
luchtvervuiling, bij een ramp is iedereen jarig. Wanneer het tegenzit wordt de Klaverpolder met
windmolens gezet. Mijn conclusie is meer stank, herrie en verontreiniging. Kapitaal gaat altijd voor de
gezondheid van mensen.
Men heeft nog nooit de waarheid gesproken.
Men houdt al meer dan 20 jaar de inwoners van het dorp Moerdijk voor de gek, zowel de gemeente als
de provincie. Waarom zouden wij deze vertrouwen als uit alle rapporten blijkt dat er geen vertrouwen is?
Ook de uitlatingen van de burgemeester in Brandpunt en de contactavonden zorgen niet voor
vertrouwen.
Men is bezig om het dorp onleefbaar te maken, zodat men de prijs kan drukken om het dorp op te kopen.
Met al de op handen zijnde plannen is het niet mogelijk om een dorp zo dichtbij leefbaar te houden.
Met de plannen zoals in de bijlage omschreven gaat het karakter van het dorp verloren.
Met de plannen zoals in de bijlage omschreven gaat het karakter van het dorp verloren.
Met de voorgestelde aanpassingen wordt een dorp niet leefbaarder. Milieu heeft niets met een buurthuis
te maken. Hier maakt ook niet iedereen gebruik van en de waarde van je huis wordt er ook niet beter op.
Met een naderend industriegebied en de inkapseling van Moerdijk zal de leefbaarheid ver beneden peil
dalen.
Met nog meer industrie wordt het hier echt niet leefbaar meer.
Meten van luchtkwaliteit doen we al jaren, maar stankoverlast en vervuiling nemen alleen maar toe.
Aanleg fietspad 2016/2017 (was al gepland voor 2011)??? VAN UITSTEL KOMT AFSTEL. 4
bouwkavels centrum Moerdijk ???: totaal geen belangstelling!!
Mijns inziens kunnen uitbreiding en ontwikkeling van de zeehaven en industrieterrein niet samen gaan
met de leefbaarheid van het dorp behouden of vergroten. Het één sluit het ander uit.
Misschien wel behouden, maar ik heb geen vertrouwen meer in de leefbaarheid. We heten gemeente
Moerdijk, maar het dorp Moerdijk komt altijd het laatste aan de beurt.
Moerdijk dorp raakt zo helemaal ingesloten tussen industrieterrein en logistiek park. Stel dat ik hier mijn
huis te koop zou zetten zal het verre van aantrekkelijk zijn voor mensen om te kopen. De verlaagde
waarde van het huis speelt daar ook in mee als we zo ingesloten zijn.
Moerdijk heeft zo'n slechte naam gekregen dat niemand er meer wil komen wonen. De jeugd trekt weg
uit Moerdijk dus er komt leegloop.
Moerdijk staat negatief in het daglicht en dat zal zo blijven. Niet leefbaar meer.
Moerdijk wordt steeds meer ingebouwd waardoor er ook meer stank- en verkeersoverlast veroorzaakt
wordt. Er komen geen winkels bij, voor de ouderen wordt het niet leefbaarder hierdoor. Door het bericht
van dhr. Nijpels raak je geen huis meer kwijt, wat inhoudt dat de huizen op Moerdijk in waarde dalen ten
koste van de mensen die een eigen woning bezitten.
Moet eerst maar zien dat die plannen uitgevoerd worden.
Momenteel is Moerdijk al erg ingesloten door meerdere snelwegen en een industriegebied. Als er
dadelijk een logistiek park bijkomt is Moerdijk geheel ingesloten door industrie, waardoor het groen
verdwijnt. Momenteel is er stankoverlast, sluipverkeer enz. Dit zal naar mijn mening alleen maar
toenemen.
Na 7 jaar hier te wonen heb ik geen vertrouwen in deze plannen.
Na al deze negatieve berichten zullen er weinig mensen willen blijven wonen. Er zal weinig
doorstroming zijn van verkoop/aankoop van huizen in de toekomst.
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Na ongeveer 15 jaar overlast van riool en regenwater in onze kelder door toedoen van een niet goed
functionerend riool werd er uiteindelijk, omdat er geen andere mogelijkheid was, een nieuwe riolering
gelegd. Dat de overlast zich nu verplaatst heeft naar de brandgang wat al bijna 15 jaar bekend is wordt
genegeerd.
Niet zo zeer vertrouwen in de effecten van de plannen als wel het feit dat de plannen gerealiseerd gaan
worden. De realiteit is dat tot op heden er hoegenaamd niets ten uitvoer is gekomen.
Nog meer stank en herrie, en minder groen rond het dorp.
Nu al merken wij veel van de industrie. Ongeveer twee weken geleden was er een enorme stank op ons
dorp. Mijn ramen waren een week ervoor gewassen en op die dag zat er een soort van vette substantie op
mijn ramen. Ik heb hier meerdere mensen over gehoord en hopelijk hebben die het wel gemeld, maar ik
hoef geen tweede Pernis dorp te worden. Komen alleen maar buitenlanders wonen die hier komen
werken en de mensen die in een dorp horen zullen zich hier echt niet vestigen.
Nu is het dorp al niet leefbaar, geen slager, bakker of supermarkt. Dat zal door te investeren, het dorp
Moerdijk niet leefbaarder maken. Nieuwe jonge bewoners van buitenaf komen nu en dan ook niet.
Nu ondervindt het dorp al stankoverlast. Men weet wie de veroorzakers zijn (bedrijven zoals ATM,...),
maar er wordt weinig aan gedaan. De overlast zal toenemen naarmate er meer bedrijven komen. Er zal
ook kans op geluidsoverlast zijn (containers laden en lossen door uitbreiding Roode Vaart reserve, meer
bedrijven). Is een geluidswal van 30 m wel reëel? Heeft de wal geen gevolgen bij zware regenval? En
wat betekent zo'n wal voor het dorp, qua uitzicht? Moerdijk blijft steeds negatief in het nieuws komen.
Beloftes door de overheid zijn in het verleden niet nagekomen. Wie garandeert ons dat de beloftes nu
wel nagekomen worden. Mensen zijn in Moerdijk komen wonen voor de rust, de groene omgeving, het
dorpsgevoel, niet voor lawaai, industrie en stankoverlast. Als er in leefbaarheid wordt geïnvesteerd, wie
zorgt er dan voor dat onze huizen weer verkocht kunnen worden aan een marktconforme prijs in de
toekomst? De bewoners van het dorp zouden misschien wel kiezen voor leefbaarheid als er een
waardegarantie voor de huizen komt. Een paar uitspraken in de krant hebben de huizen onverkoopbaar
gemaakt. We zitten gevangen in ons dorp, dat heeft weinig te maken met leefbaarheid. Heeft het wel zin
om zoveel geld in de leefbaarheid, een wal, omlegging van de Roode Vaart te steken, als het dorp toch
zal moeten verdwijnen. Waarschijnlijk is het verhoudingsgewijs goedkoper om de bewoners uit te
kopen, zeker gezien de prijzen in de huidige woningmarkt.
Nu ondervindt het dorp al stankoverlast. Men weet wie de veroorzakers zijn (bedrijven zoals ATM,...),
maar er wordt weinig aan gedaan. De overlast zal toenemen naarmate er meer bedrijven komen. Er zal
ook kans op geluidsoverlast zijn (containers laden en lossen door uitbreiding Roode Vaart reserve, meer
bedrijven). Is een geluidswal van 30 m wel reëel? Heeft de wal geen gevolgen bij zware regenval? En
wat betekent zo'n wal voor het dorp, qua uitzicht? Moerdijk blijft steeds negatief in het nieuws komen.
Beloftes door de overheid zijn in het verleden niet nagekomen. Wie garandeert ons dat de beloftes nu
wel nagekomen worden. Mensen zijn in Moerdijk komen wonen voor de rust, de groene omgeving, het
dorpsgevoel, niet voor lawaai, industrie en stankoverlast. Als er in leefbaarheid wordt geïnvesteerd, wie
zorgt er dan voor dat onze huizen weer verkocht kunnen worden aan een marktconforme prijs in de
toekomst? De bewoners van het dorp zouden misschien wel kiezen voor leefbaarheid als er een
waardegarantie voor de huizen komt. Een paar uitspraken in de krant hebben de huizen onverkoopbaar
gemaakt. We zitten gevangen in ons dorp, dat heeft weinig te maken met leefbaarheid. Heeft het wel zin
om zoveel geld in de leefbaarheid, een wal, omlegging van de Roode Vaart te steken, als het dorp toch
zal moeten verdwijnen. Waarschijnlijk is het verhoudingsgewijs goedkoper om de bewoners uit te
kopen, zeker gezien de prijzen in de huidige woningmarkt.
Nu zit Moerdijk op de grens van het toelaatbare voor wat betreft de normen voor toegestane industrie,
milieueisen, etc. Dat wordt alleen maar erger als de industrie uitbreidt.
Omdat de gemeente (ik woon al mijn hele leven op het dorp Moerdijk en dat is al 90 jaar) zowel Lage
Zwaluwe, als Klundert en nu Zevenbergen, nog nooit iets om het dorp hebben gegeven. Altijd maar voor
zichzelf en andere grote kernen.
Omdat de plannen al in een zo vergevorderd stadium zijn dat Moerdijk dorp al niet meer telt. De plannen
zijn toevallig eerder uitgelekt door uitspraak Nijpels dat gemeente en provincie niet meer terug konden
en ons verder moesten informeren hoe de zaak er voor stond, anders hadden we nog niets geweten en
hadden ze gewoon de zaak verder door gedreven. Moerdijk telt al niet meer mee sinds de komst van het
industrieterrein, sindsdien hebben we nooit meer iets gehad van overheid of gemeente om te investeren
in Moerdijk, Er wordt al jaren iets beloofd en we krijgen het toch niet ,waarom dan nu ineens wel???
Omdat er aan de leefbaarheid van Moerdijk niets te doen is. Zoals het nu is, is het al jaar en dag. Als het
nieuwe cultureel centrum meer leefbaarheid geeft dan vraag ik mij af wat je daarna extra gaat doen.
Omdat er al zo vaak iets is beloofd en er weinig van deze beloftes waar worden gemaakt.
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Omdat er al zoveel beloofd is en er te weinig geld voor is.
Omdat er in het verleden al genoeg plannen en toezeggingen gedaan zijn, die tot op heden nooit waar
gemaakt zijn.
Omdat er steeds meer industrie bij komt en hierdoor meer stankoverlast en geluidsoverlast.
Omdat er toch meer milieuklachten zullen komen, ook wordt er door de aanleg van de geluidswal en
verlegging van de Roode Vaart veel woongenot weggenomen.
Omdat het dorp Moerdijk altijd al het kind van de rekening is geweest. Waarom zou het nu anders zijn,
nu het de gemeente Moerdijk uitkomt.
Omdat het industrieterrein toch voorrang heeft. Jaren geleden is ons beloofd dat het verkeer naar het
industrieterrein opgelost zou worden. Op de Steenweg is het 's morgens, 's middags en 's avonds net zo
druk als op de A16. Zelfs met gevaarlijke goederen wordt er door het dorp gereden. Het spoor wordt ook
steeds meer. Wij moeten het maar bekijken. Het Havenschap heeft zijn beloftes nog nooit waargemaakt.
Omdat het nu al niet altijd leefbaar is en er al vele loze beloftes zijn gedaan.
Omdat het plafond qua hinder door geluid en stank al bereikt is. Denk dat wij bewoners dit altijd door de
vingers hebben gezien, omdat we hier toch wonen. Ben dan ook niet tegen het industrieterrein, zie het als
economische groei. Maar helaas gaat dit wel ten koste van de leefbaarheid van dit dorp. En die
geluidswal gaat zeker de stank (en geluid) niet tegen houden.
Omdat ik nog moet zien dat al deze plannen gerealiseerd gaan worden. Er zijn in het verleden al zoveel
beloftes aan het dorp Moerdijk gedaan en daar is ook niets van terecht gekomen, dus waarom nu dan
wel. En er komt volgens mij sowieso geen LPM omdat de laatste berichten hierover niet erg
veelbelovend waren. We hebben nu alleen maar schade door de uitspraken van de heer Nijpels. De
huizen zijn niets meer waard dus zullen ze moeten investeren in positieve berichten over het dorp
Moerdijk zodat hier weer mensen willen wonen en onze huizen in waarde gaan stijgen. Pas dan wordt
het hier weer leefbaar.
Omdat ik weet dat de stankoverlast en insluiting alleen maar groter worden.
Omdat niemand een goed inzicht heeft hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen kun je niet vertrouwen dat
Moerdijk een goede kans op leefbaarheid krijgt. Als de ontwikkelingen van het Zeehaven- en
Industrieterrein zo gaan naar dat men hoopt, dan zal het door alle bedrijvigheid nooit meer het dorp zijn
wat het geweest is. Als het gaat zoals men hoopt dan zal op dat moment door de overheid gedaan worden
wat voor hun het beste uitkomt, ik durf daar niet op te vertrouwen dat het voor ons in het voordeel zal
zijn.
Omdat zoals eerder al is gezegd in de Ankerkuil we vroeger werden bedonderd door Lage Zwaluwe en
Klundert nu door Zevenbergen. Dat heeft altijd doorgewerkt bij de bewoners.
Ondanks alle maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren blijven we zo dicht bij het industrieterrein
zitten dat wij daar overlast van zullen houden. Sluipverkeer, stankoverlast, criminaliteit zijn speerpunten
daarin. Plus het feit dat we zo ingebouwd gaan worden dat als er calamiteiten zijn we echt een probleem
hebben. En in de afgelopen jaren is al zoveel beloofd wat nooit waargemaakt is, onderhoud
groenvoorzieningen, speeltuintjes, de haven die aangepakt zou worden enz.
Ondanks dat ik altijd met plezier in Moerdijk heb gewoond. Met de oprukkende industrie, het
verdwijnen van de jachthaven en de Roode Vaart en nu de plannen voor het LPM vind ik dat het dorp
Moerdijk wel erg in het nauw komt.
Ongeacht forse investeringen om het dorp te behouden, komt de leefbaarheid van het dorp vroeg of laat
enorm onder druk te staan. Dus voor onze kinderen geen gezond gebied om groot te worden: buiten
spelen en fietsen enz. Het industriegebied is groot en wordt nog groter, het dorp wordt bijna omcirkeld
door de industrie. Door alle negatieve berichtgevingen over het dorp Moerdijk kunnen wij nooit ons huis
verkopen.
Ons achter een geluidswal wegstoppen, het spoor verbreden dus vluchten alleen maar via het Hollands
Diep: mooie oplossing.
Ons dorp ligt te dicht tegen het industriegebied aan.
Op dit moment is de fysieke ruimte van het dorp niet nodig voor uitbreiding van het industrieterrein. De
Havenstrategie loopt echter tot 2030. Met alle (bekende!) plannen kun je op de vingers van één hand
natellen dat die situatie over 15 jaar veranderd zal zijn en dat de kans groot is dat de fysieke ruimte van
het dorp tegen die tijd wél nodig zal zijn voor uitbreiding. In de tussentijd zijn de woningen
onverkoopbaar en dus 0 (nul) euro waard. De gemeente zal niet kunnen garanderen dat de huizen hun
waarde behouden, maar ze kan ook niet garanderen dat de problemen zijn opgelost met de voorgestelde
'leefbaarheidsimpuls'.
Op het gebied van het bouwen van nieuwe woningen heb ik weinig vertrouwen. Nadat het dorp zo slecht
in de publiciteit is geweest, denk ik dat er weinig nieuwe mensen naar het dorp willen komen.
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Over al die beloftes die reeds zijn gedaan tot nu toe is niets of heel weinig van waar gemaakt. Ik woon al
29 jaar in Moerdijk. Er zal heel wat gedaan moeten worden om van het dorp Moerdijk een prettige
omgeving te maken. Er moeten meer huizen gebouwd worden. De haven van het dorp zelf zal
ontwikkeld moeten worden. Er zal een heel streng beleid gevoerd moeten worden om de verontreinigde
lucht tegen te gaan. De laatste tijd loop het de spuigaten uit. Als je belt zegt men gewoon x aantal maal
mag het de norm overschrijden - niet dus. Het mag nooit de norm overschrijden.
Overheid is onbetrouwbaar.
Overlast vergroten door toename verkeer. Toename geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Er zijn te
weinig concrete plannen die de leefbaarheid waarborgen.
Plannen zijn er om gewijzigd te worden. Ik ben bang dat de industrie in een later stadium het dorp toch
van de kaart zal vegen.
Plannen zijn vaker uitgerold maar niet uitgevoerd. Wat de gemeente als leefbaarheid ziet beschouw ik
anders. Als er veel mensen het dorp verlaten doet het gehele leefbaarheidsplan er niet toe.
Politiek Moerdijk (waarvan bijna niemand in het dorp Moerdijk woont.) denkt NIET zelfstandig na en
loopt de provincie achterna. Zolang ze niet kritischer zijn ten opzichte van de veel te rooskleurige en
overdreven bespiegelingen heb ik weinig vertrouwen in deze plannen.
Politieke spelletjes, verkiezingen, media bemoeienis. Dat chemie niet te handelen is, is de laatste jaren
wel gebleken. Stankoverlast is niet te voorkomen, calamiteiten zijn te handelen, dat is de laatste jaren
wel gebleken. Aan sluipverkeer wordt niets gedaan. Men moet beter weten dat een dorpskern niet
omsloten kan worden door een industrieterrein.
Probleem blijft terugkomen. Dorp staat teveel onder druk. Wil niet nog meer uitbreiding van industrie.
Puur zakelijk gezien ligt het dorp op dure, goed in te richten industriegrond: aan het water, aan de
A16/A17, langs het spoor (Rotterdam/Antwerpen/Venlo).
Sinds de brand in Moerdijk heb ik geen vertrouwen meer.
Sinds ik hier woon zijn er alleen maar dingen verdwenen.
Slecht openbaar vervoer, als slechtziende kom je zaterdag en zondag niet van Moerdijk. Geen winkels en
geen apotheek om je medicijnen af te halen.
Stankoverlast zal er altijd blijven.....en met eventuele nieuwe industrie zal het niet minder gaan worden,
ondanks allerlei maatregelen.
Stankoverlast, verkeersoverlast, geluidsoverlast en weinig woonplezier.
Straks meer verkeer en treinverkeer, geluid en stank. Wij bellen niet meer voor stank.
Teleurgesteld dat vele hooggeschoolde mensen beslissen over het LPM + Roode Vaart verhaal. Ze
vergaten hierbij het dorp. Terwijl het ander ingeschakeld clubje Nijpels voorstellen doet voor amoveren
van het dorp. Terwijl daarop op korte en lange termijn geen geld voor is. De gemeente Moerdijk moet
zich niet bemoeien met het Havenschap. De havenbaronnen van Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen en
Terneuzen zijn daar mans genoeg voor. De gemeente moet er voor inwonersbelangen zijn.
Ten eerste heb ik er weinig vertrouwen in dat de maatregelen worden uitgevoerd. Er wordt al jaren van
alles beloofd maar weinig of niets wordt ten uitvoer gebracht. Daarnaast geloof ik niet dat de
maatregelen de leefbaarheid behouden of vergroten. Mijn gevoel van veiligheid wordt bijvoorbeeld niet
vergroot door het bouwen van een gemeenschapshuis of woningen. Genoemde maatregelen m.b.t. tot
veiligheid zijn voor mij niet voldoende, denk aan goederenspoor bij de ingang van het dorp.
Ten eerste hebben 2 onafhankelijke commissies (Commissie Nijpels en de SER) beoordeeld dat de
toekomst voor Moerdijk niet te garanderen valt en de leefbaarheid altijd een discussiepunt zal blijven.
Deze zijn mijns inziens toch wel betrouwbaar. Ten tweede is, doordat dit naar buiten is gebracht, het
dorp in een zeer slecht daglicht komen te staan waardoor de huizen zeer sterk in waarde zijn gedaald of
zelfs onverkoopbaar zijn geworden. Dit zorgt ervoor dat het financieel niet leefbaar is. Ten derde
stonden de plannen die nu genoemd worden al op de planning toen wij ons huis hier kochten (2005).
Veel van deze plannen die genoemd worden zijn geen verbetering ten opzichte van de verandering die
het industrieterreinen en de haven met zich mee gaan brengen. Het zijn dingen die gewoon al
noodzakelijk waren om het nu leefbaar te krijgen. Anders gezegd: er is achterstallig onderhoud. Ten
vierde is de genoemde geluidswal dermate hoog dat wij ons er absoluut geen voorstelling van kunnen
maken wat dat voor effect gaat geven voor het aanzicht van het dorp of voor het gevoel van de bewoners
(zwaar opgesloten gevoel). En ook niet onbelangrijk, gaat dit weer ten koste van de verkoopbaarheid van
de huizen, dat kun je alleen achteraf bepalen en dan zijn we weer benadeeld en komt weer de discussie
op gang wat gaan we doen, precies hetgeen wat de heer Nijpels ook in zijn onderzoek onderschrijft. Wij
willen juist geen onzekerheden meer. Ten vijfde heeft de overheid nu al grote moeite om de geluids- en
stankoverlast onder controle te houden, waarom zou het dan straks terwijl er zoveel industrie meer bij
komt (waardoor ook meer gewoon verkeer, industrieel verkeer, boten enz. die nu ook al last
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veroorzaken) wel helemaal goed gaan. Dit zijn punten waardoor ik tot de conclusie ben gekomen dat de
plannen die er liggen zeker niet voor een vergroting van de leefbaarheid gaan zorgen. Daarnaast heb ik
sinds de ramp met Chemie-Pack geen vertrouwen meer dat Moerdijk een veilig gebied is.
Ten eerste hebben de gemeentes (Lage Zwaluwe/Klundert en Moerdijk) nooit iets gedaan om
leefbaarheid van Moerdijk te verbeteren en dat is al zo'n 30 jaar dus waarom nu wel. Ten tweede is het
eigenlijk vanaf het begin bij het opzetten van Industrieterrein Moerdijk al de bedoeling geweest om
Moerdijk langzaam dood te laten gaan. Zorgen dat er geen nieuwe mensen komen wonen maar
vertrekken van de bewoners. Niet tegelijk maar langzaam. Ten derde staat men voor het Industrieterrein
sneller klaar bv. brandweerkazerne wat wel mooi was van Chemiepack om dat te versnellen. Nu kunnen
de brandweerkazernes van Moerdijk en Zevenbergen verdwijnen. Weer een kostenpost weg. De andere
twee plannen ten behoeve van veiligheid van Moerdijk is toch alleen maar schriftelijk dus daar kan je de
mensen lang zoet mee houden.
Teveel onzekerheden, wat kunnen ze waar maken ??? Voor de 4 bouwkavels is geen belangstelling.
Woningbouw haven moet nog een haalbaarheidstoets op losgelaten worden. Overlast bedrijven wordt
alleen geconstateerd en niet tegen opgetreden. Heb veel twijfels over het milieubelastingplafond omdat
er nog veel bedrijven kunnen worden gehuisvest op havenschap. Als er geen L.P.M. komt dan vervallen
alle leefbaarheidsplannen.
Teveel overlast van industrie, zoals stank, geluid en verkeersoverlast.
Toename stank, geluid, verkeer. Laatste jaren heeft Moerdijk alleen dingen verloren. Niemand gaat nog
in Moerdijk wonen. Plan dorpshaven is ook zeer slecht en ondeskundig. Noodzaak LPM blijkt in BNdeStem 19-12-2013 ook 1 grote leugen!!
Transitiemodel al in gang gezet / nu sterfhuismodel.
Twintig jaar is er niet geïnvesteerd in het dorp Moerdijk. Nu is het plafond bereikt van de geluids- en
stankoverlast. Er komt nog meer chemische industrie dus nog meer overlast van stank en herrie. LPM
gaat voor meer overlast zorgen door vrachtverkeer, herrie bij het laden en lossen. Waarschijnlijk een
extra treinaftakking dus ook meer treinverkeer en vervoer van gevaarlijke stoffen. Kans op bouw van
nieuwe koopwoningen is klein door het slechte imago van het dorp, doordat de gemeente Moerdijk deze
situatie veroorzaakt heeft door de commissie Ed Nijpels in te schakelen en jaren niet naar de burgers
geluisterd heeft.
U belooft al 20 jaar van alles, maar er komt toch niets van terecht.
Uitbreiding industrie- en haventerrein Moerdijk en behoud leefbaarheid Moerdijk dorp gaan niet samen!
Ik heb geen vertrouwen in de investeringen in het dorp door gemeente, havenschap en provincie. Al vele
jaren is er niets aan het imago van dorp Moerdijk gedaan en inmiddels is door toedoen van de
bestuurders veel imago schade geleden.
Uitbreiding van de haven en het vergroten van de leefbaarheid in Moerdijk is tegenstrijdig aan elkaar.
Het is of uitbreiden haven of vergroten leefbaarheid Moerdijk, maar niet beide. Daarbij komt dat er in
het verleden ook allerlei plannen zijn gemaakt voor het dorp Moerdijk maar daar is niks van terecht
gekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dorpsplannen. Ik ben regelmatig naar de kerncontactavonden
gegaan en daar zijn toezeggingen gedaan die nooit zijn nagekomen. Waarom worden deze plannen nu
wel uitgevoerd? De gemeente Moerdijk heeft jarenlang niks gedaan voor het dorp Moerdijk en dat zal nu
ineens anders zijn? Daar geloof ik helemaal niks van. Eigenlijk is de gemeente de naam Moerdijk niet
waard, beter zou zijn Zevenbergen of Willemstad.
Uiteindelijk ontstaat er een situatie net als in Pernis bijvoorbeeld. Het dorp wordt omgeven door
industrie. Huizen worden minder waard en nog slechter verkoopbaar. Wie wil er zo goed als op een
industrieterrein wonen met alle gevolgen van dien? Zie brand Chemie-Pack.
Veel beloftes waar geen geld voor is.
Veel gemeenteraadsleden en zeker burgemeester Jac Klijs is niet echt geïnteresseerd in welzijn van
inwoners dorp Moerdijk. Nu is er al veel stankoverlast vanuit industrieterrein en daar wordt ook weinig
aan gedaan. Wanneer komt de burgemeester met zijn gezin in ons dorp wonen om zelf de geur op te
snuiven?
Vele jaren is er te weinig door de gemeente Moerdijk aan leefbaarheid niks gedaan. Het dorp bengelde er
maar bij.
Vertrouwen is niet te koop met een investering van enkele miljoenen. De leefbaarheid is voor een ieder
een persoonlijke aangelegenheid.
Voor dit moment is dit waarschijnlijk nog te doen, maar zodra de economie weer beter gaat en er weer
plannen komen voor uitbreiding zal dezelfde vraag weer naar voren komen. Dan kun je beter nu maar
gaan. Ook al de plannen die iedere keer gemaakt worden kosten kapitalen en de meeste belanden weer
ergens onderin een la. De plaatselijke overheid heeft in de huidige ontwikkeling toch geen zeggenschap
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en zal dit voornamelijk door Rotterdam en Antwerpen bepaald worden. Antwerpen heeft Doel en
Rotterdam heeft Heijplaat al opgeofferd. Moerdijk ligt er tussenin en aardig in de weg. Puur economisch
gezien is dat ook de beste oplossing. Wat betreft de leefbaarheid zijn veel plannen afhankelijk van het
LPM, daar zijn de berichten ook niet positief over dus dat geld gaat voorlopig ook niet komen.
Voor mij is er geen toekomst meer in Moerdijk aangezien ik niet wil wonen in een onveilige, ongezonde
omgeving.
Waarom zou nu na 25 jaar niets doen aan investeringen en leefbaarheid door gemeente en instanties
ineens wel worden geïnvesteerd. Het vertrouwen in de politiek is tot een nulpunt gedaald. Gelden die
worden genoemd hangen tezamen met het logistieke park waar de haalbaarheid ter discussie staat. Wat is
er de afgelopen 25 jaar gebeurd met de dorpsplannen gemaakt door en voor gemeente en inwoners, veel
loze beloftes, geen daad bij het woord.
We hebben nog steeds geen concrete antwoorden gekregen.
We wonen al jaren naast het industrieterrein en hebben regelmatig last van voornamelijk stank, maar ook
van een hoop verkeer. Ik verwacht niet dat dit zal veranderen als het industrieterrein groter gaat worden.
We worden al jaren aan het lijntje gehouden, er is weinig vernieuwing.
We worden al te lang aan het lijntje gehouden.
We worden gewoon als uit vuil van de kaart geveegd.
We worden helemaal ingebouwd en blijven overlast van trein en verkeer houden.
We worden helemaal ingesloten. Last van industrie, stank-, geluids- en verkeershinder. Ik denk dat de
gemeente de waarheid niet vertelt over wat ze van plan zijn. Waarschijnlijk hebben ze al een besluit
genomen over bepaalde zaken.
We zijn al teveel voor de gek gehouden met beloftes door de gemeente die niet gerealiseerd zijn. O.a.
nog steeds geen fietspad naar Zevenbergen en een haven waar de steigers gesloopt zijn maar waar niets
aan gedaan wordt en die er verwaarloosd bij ligt. Geen nieuwbouw. Geen starterwoningen. Huurhuizen
niet beschikbaar voor inwoners van Moerdijk die werken en hun huur netjes betalen maar voor sociale
probleemgevallen van buiten Moerdijk. De plannen zijn niet realistisch; de Roode Vaart omleggen en
een geluidswal van 30 meter hoog (wat volgens deskundigen niet eens gerealiseerd kan worden) en dit
voor 1100 inwoners? De ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein zal toch door gaan en dan
zal er helaas geen toekomst meer voor het dorp Moerdijk zijn. Er is nu al veel overlast voor het dorp
Moerdijk i.v.m. de uitstoot van gassen en geluidsoverlast. Door al deze ontwikkelingen is er al veel
schade aangericht voor ons dorp Moerdijk. Onze mooie ruime woning is door deze ontwikkelingen
onverkoopbaar geworden. Hiervoor zijn de gemeente en haar relaties verantwoordelijk.
Weinig vertrouwen omdat het dorp klem komt te liggen tussen industrie, snelweg, wal en water. Zo
ontzettend veel negatief nieuws.
Welk redelijk denkend mens zal overwegen zich tussen deze groeiende bedrijfsactiviteiten en dito
overlast te vestigen? Moerdijk zal worden gereduceerd tot een uitstervende gemeenschap, een in sociaal
en economisch isolement gerakend dorpje.
Wij als Moerdijkers zijn al vaker met een kluitje het riet ingestuurd, er zijn allerlei beloftes gedaan in het
verleden waar niks van uit is gekomen. Vandaar dat wij weinig vertrouwen hebben in de overheid.
Wij hebben al eens in een soort gelijke situatie gezeten waardoor wij weg zijn gegaan.
Wij hebben al vaak last en ik zie dat in de komende jaren alleen maar verder toenemen.
Wij hebben vroeger onder gemeente Klundert gewoond en gemeente Hoge en Lage Zwaluwe. Ons dorp
was in tweeën gedeeld. De gemeenten hebben alles bij zichzelf gehouden. De wind die daar vandaan
kwam die deugde niet. Nu is de wind gekrompen en komt die van Zevenbergen. Krimpende winden en
uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen.
Wij worden met de opkomende industrie helemaal in een hoek geduwd met alle gevolgen van dien:
stank-, geluidsoverlast en een onverkoopbaar huis.
Wij zijn 12 jaar woonachtig in het dorp Moerdijk en in deze periode zijn wij (gezin en overige
dorpsbewoners) al te vaak blootgesteld aan onheilspellende gassen en dampen. Met grote regelmaat
hebben wij zelfs in de zomer deuren en ramen moeten sluiten i.v.m. stankoverlast. Dit gaat in de
toekomst, ondanks beloftes over verbetering, alleen maar erger worden.
Wij zijn door de gemeente Moerdijk en de provincie meerdere malen aan het lijntje gehouden. Er zouden
aan de haven 200 huizen komen jaren geleden. Er staat tot op heden geen enkel huis. Nieuw plan om in
2017 40-60 woningen te plaatsen, alles wordt iedere keer opgeschoven.
Ze beloven al 20 jaar allerlei dingen en ze komen het niet na. Het dorp Moerdijk hangt er maar bij als je
naar andere dorpen kijkt.
Ze beloven al jaren zoveel en er gebeurt helemaal niets.
Ze beloven zoveel maar er komt niets van terecht.
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Ze geven aan een muur van 30 meter hoog te willen bouwen. Dat is een flatgebouw van 8 à 9
verdiepingen. Halve Appelbos wordt op deze manier opgeslokt en daarmee verdwijnt ook het
wandelgebied voor de inwoners. Conclusie: 0,0 vertrouwen. Het is tijd om het dorp op te heffen en de
inwoners uit te kopen.
Zeer veel geluidsoverlast, vooral 's nachts. Last van vrachtverkeer. Bang voor weer een ramp met de
industrie, dan zitten we nog meer ingesloten dan met de Chemie-Pack brand.
Zelf heb ik nooit een "klik" gehad met het dorp Moerdijk. Ik zal hier in de toekomst dus ook nooit gaan
wonen. Ook is op de kaart te zien dat er een muur komt voor het dorp, wat dus betekent dat Moerdijk
soort van ingebouwd en afgesloten wordt van de buitenwereld wat me niet echt leefbaar lijkt.
Zijn in het verleden veel plannen geweest voor leefbaarheid dorp Moerdijk, maar NIETS is gerealiseerd.
Zo lang ik hier al woon (2001) wordt er al gesproken over leefbaarheid en er gebeurt nog steeds niets. De
haven ligt er nu al voor schandaal bij, er is veel meer mee te doen dan wat het nu is.
Zoals in de media van afgelopen week te lezen is, is niets meer zeker en de gemeente heeft keer op keer
laten blijken ondoordacht te handelen en slecht naar de Moerdijkers te luisteren. Er is ons al jaren van
alles beloofd, maar er gebeurt niets, ja in de kern Zevenbergen.
Zolang er stank van het terrein komt met lawaai van het nieuwe havengebied wordt de leefbaarheid niet
beter, integendeel slechter. Een nieuw gazon, een jeu de boules baan enz. hebben daar niets mee te
maken. Ook de commissie Nijpels kwam tot deze conclusie. Zonder bovengenoemde klachten is er niet
veel mis met het dorp. Hier en daar een beetje bestraten en misschien nog wat kleine verbeteringen, that's
all. Er zijn natuurlijk de beperkingen; voor de boodschappen naar een andere plaats bv., maar die
klachten hebben alle dorpen tegenwoordig en daar zal ook wel niets aan te doen zijn.
Zolang ik leef en geboren ben op het dorp Moerdijk heb ik niets gemerkt van leefbaarder maken van het
dorp, niets is er gedaan voor jongeren om te blijven, waarvoor zou dat nu ineens wel gebeuren!
Zolang ik op Moerdijk woon (sinds 2003) wordt er van alles beloofd, steeds weer wat nieuws, maar in de
praktijk komt er niks van de grond.
Zonde van alle centen. We worden toch ingebouwd.
Zwaar chemische industrie en toename van scheepvaart gaan niet samen met gezondheid. Plannen
worden mooi voorgesteld door gemeente, provincie en Havenschap die belang hebben bij de
ontwikkeling van de Zeehaven en industrieterrein. Deze partijen zijn dan ook niet neutraal of
onafhankelijk. De bevindingen van commissie Nijpels en de SER zijn betrouwbaarder en
geloofwaardiger.
Zware chemie en dorp gaan niet samen, denk aan de veiligheid en stank.

Toelichting: Geen antwoord.
•

•

•

•

Blijven als garantie waarde onroerende goederen tot normale waarde, nu en in de verre toekomst. Anders
weg met heel veel waardeverhoging. We willen niet weg maar worden dan gedwongen, stelen van de
overheid.
Compensatie voor geleden financiële schade. Onze onroerende goederen moeten dezelfde waarde blijven
behouden, ook in de toekomst. ATM Moerdijk ver weg verplaatsen, stank. Belangrijkste is de garantie
dat ons huis en grond (bouwkavel) altijd te verkopen zijn voor normale Nederlandse prijs, zo niet dan
vertrekken met dubbele waarde.
Deze vraag is onjuist. De gepresenteerde plannen in de bijlage zijn in overgrote mate geen nieuwe
plannen maar bestonden al veel langer en staan los van de Havenstrategie. Deze moeten nog ontwikkeld
worden. Ik zal wat voorbeelden noemen: nieuw dorpshuis, zou reeds in 2012 er staan, woningbouw in
Moerdijk, is in dorpsplan en bestemmingsplan kern Moerdijk opgenomen, het eerste plan rond het
gebied rond de haven stamt uit 1996 (in mijn bezit) en inmiddels zijn we toe aan plan 9. Het beperken
van de overlast van bedrijven is op te vatten als een wettelijke taak en behoeft nog niet afzonderlijk
genoemd te worden. Het sluipverkeer is inmiddels al een 10 jaar slepende kwestie. Het kan dus niet zo
zijn dat door gebrek aan bestuurskracht wij nu blij moeten zijn met de Havenstrategie omdat die dan
leidt tot bestuurskracht.
Deze vraag is onjuist. De gepresenteerde plannen in de bijlage zijn in overgrote mate geen nieuwe
plannen maar bestonden al veel langer en staan los van de Havenstrategie. Deze moeten nog ontwikkeld
worden. Ik zal wat voorbeelden noemen: nieuw dorpshuis, zou reeds in 2012 er staan, woningbouw in
Moerdijk, is in dorpsplan en bestemmingsplan kern Moerdijk opgenomen, het eerste plan rond het
gebied rond de haven stamt uit 1996 (in mijn bezit) en inmiddels zijn we toe aan plan 9. Het beperken
van de overlast van bedrijven is op te vatten als een wettelijke taak en behoeft nog niet afzonderlijk
genoemd te worden. Het sluipverkeer is inmiddels al een 10 jaar slepende kwestie. Het kan dus niet zo
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zijn dat door gebrek aan bestuurskracht wij nu blij moeten zijn met de Havenstrategie omdat die dan
leidt tot bestuurskracht.
Gezien het feit dat er geen ontkomen is aan nog meer logistiek en procesindustrie, waarbij de fysieke
ruimte van het dorp niet nodig zou zijn maar wel later de Roode Vaart, zou het betekenen dat het nog
dichter naast de deur zou komen. Denk aan nog meer verkeer- en stankoverlast. Daar blijven de plannen
om te investeren in de leefbaarheid van het dorp, meestal bij plannen gezien het feit dat deze geen geld
opleveren maar kosten.
Weg als er niet een garantie wordt gegeven dat ons huis en grond te verkopen is nu en in de toekomst.
Geleden financiële schade. Door de overheid is dit gebeurd, die hebben onze financiële toekomst
gestolen. Nu garantie dat dat niet is en geef ons zekerheid van waardebehoud en verkoopgarantie.
Blijven als (graag zelfs) dit zo gebeurt als hierboven vermeld. Stank en sluipverkeer weg uit Moerdijk.
Als we moeten vertrekken dan 200% waarde van ons huis nu.
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Toelichting: andere maatregelen nodig.
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(Stank)overlast van bedrijven keihard afstraffen. In strategie staat dat de "huidige milieubelasting het
plafond is". Hier moet dan ook op gehandhaafd worden. Hierover is de strategie nog onduidelijk.
Milieubelasting kan alleen gecontroleerd worden als nulmetingen en milieubelastingen per bedrijf
openbaar zijn. Milieubelasting zou per bedrijf door een onafhankelijke instelling gemeten moeten
worden. Deze instelling zou metingen jaarlijks moeten presenteren. Voor bedrijven die 'over de schreef
gaan', zouden harde sancties moeten volgen.
1 Het bos "de Appelzak" moet in zijn geheel behouden blijven of zelfs uitgebreid worden. 2 De
waterafvoer van de weg naar Moerdijk vanaf de rijksweg A17 moet worden verbeterd, zeker bij de 2
rotondes en het daar lopende fietspad is het nu altijd nat en er staan grote plassen. 3 Geluidswal is in
mijn oog niet noodzakelijk, nagenoeg geen last van geluidsoverlast.
1) Financiële zekerheid bij zowel blijven als vertrekken scenario ook voor 2e en 3e lijns kopers. 2)
Doorlooptijd van de voorgestelde wijzigingen/maatregelen. 3) Onderzoek naar wenselijkheid en nut en
noodzaak geluidswal. 4) Transparant handhavingsbeleid met duidelijke rapportages en genomen actie en
gerealiseerde normen. 5) Toelatingsnormen bij huurhuizen vaststellen zodat een natuurlijke verhouding
blijft bestaan en ook mensen met minder normbesef worden geweerd. Momenteel is deze norm sterk aan
het vervagen waarbij zowel de natuurlijke verhouding als ook de medemens met minder normbesef
(tuig) sterk in negatieve zin aan het veranderen is en geen reclame is voor ons dorp. 6) Ontsluiting van
het dorp moet goed zijn en blijven zonder dat sluipverkeer wordt aangemoedigd.
1) Gemeente Moerdijk moet borg staan voor het waardevast blijven van koopwoningen. 2) Verplaatsen
van het chemie bedrijf ATM naar elders. Het chemie bedrijf ATM staat veel te dicht op de kern
Moerdijk', met regelmatige stankoverlast ( luchtverontreiniging)tot gevolg. Het zou beter zijn om dit
bedrijf naar elders te verplaatsen, bijvoorbeeld de tweede Maasvlakte. Industriehaven wordt als vierde
zeehaven van Nederland genoemd. Het geld wat hiervoor vrij komt vanuit het rijk of Brussel ten
behoeve van infrastructuur zou men ook voor een deel aan kunnen wenden om ATM uit te kopen. 3)
Omlegging Roode Vaart verder van de kern Moerdijk houden. 4) Er alles aandoen om de basisschool
open te houden. Dit is zeer belangrijk voor de levensvatbaarheid van het dorp.
1) Laten we eens beginnen met een pr / marketing campagne voor het DORP Moerdijk. Alle negatieve
berichtgevingen van de laatste paar jaar hebben ons dorp in een kwaaddaglicht gesteld, waardoor het
onaantrekkelijk is geworden om op het dorp Moerdijk te komen wonen. Maak het dorp weer
aantrekkelijk om te wonen, zorg dat mensen juist in het dorp WILLEN wonen er zijn namelijk
mogelijkheden genoeg. 2) Een goede ontsluiting en ingang voor ons dorp. Wanneer de plannen (logistiek
park) doorgaan zal het voor de bewoners van het dorp lastig worden om het dorp in of uit te komen!
Zelfs met de geplande aangepaste infrastructuur voorzie ik grote verkeersproblemen op het knooppunt
A17 en A16. Tevens wordt het, met deze plannen, erg lastig zowel niet onmogelijk om het dorp in of uit
te gaan. 3) Vervolgens zal er ook iets moeten gebeuren aan het sluipverkeer! Dit heeft nu al een
bovengemiddeld karakter en dat zal in de nieuwe situatie alleen maar toenemen.
1. Geen invulling woningbouw aan De Onrust (achter de zogenaamde geluidswal), maar als optie Kon.
Haakonstraat. 2. Aanleg rondweg rond Moerdijk in de Klaverpolder op het voormalig spoorlijntje
Moerdijk (1918 - 1938) i.v.m. ontlasting vrachtverkeer naar de haven vanwege de bestaande bedrijven
daar. 3. Invulling geven aan het hart van Moerdijk (R.K. Kerk, als deze in de toekomst gesloopt gaat
worden) waarvan beeldbepalende toren in stand gehouden moet worden. Verkeersverbetering de gehele
Steenweg. Waar ooit de voormalige Gemeente H en L Zwaluwe mee begon in de jaren '90 en de
gemeente Moerdijk dit nooit afmaakte. Ondanks vele beloftes.
200 woningen bouwen per 2014. Het is nu al veel te laat en kansloos door al deze nieuwe plannen.
Aan de haven wat realiseren. Het is de enige plaats in West-Brabant waar niks gebeurd is. Alleen wat
vervuilde bedrijven aan de oostkant. Eventueel eigen huizen verkoopwaarde garanderen door de
gedaalde woningwaarde.
Aandacht voor de staat van het wegen-, stratennet en trottoirs in de kern. Volledig weren van doorgaand
(sluip)verkeer naar het industriegebied. Ontheffing voor de bewoners van de kern Moerdijk.
Huiseigenaren, gemeente en woningbouwverenigingen verplichten tot goed onderhoud van de woningen
en tuinen. Dit om verpaupering tegen te gaan.
Aantrekkelijker maken door meer te voorzien in locaties die niet alleen gericht zijn op
havenontwikkeling en industrie, maar denk ook aan cultuur en recreatie/ontspanning.
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Alle bedrijven die stank veroorzaken sluiten en een verkeerssluis maken op de Steenweg die
kentekenplaten leest zodat het dorp voor vrachtverkeer alleen via het industriegebied te bereiken is.
Alle koopwoningen opkopen of het hele dorp verplaatsen.
Allereerst zouden er geen verdere uitbreidingen moeten komen in het industriegebied. Indien dit toch het
geval zou zijn, zouden er dermate veel veranderingen nodig zijn, dat ik eigenlijk van mening ben, dat als
je dat goed zou willen doen dat de overheid uiteindelijk meer geld kwijt is dan dat ze de mensen netjes
uitkopen met een afdoende vergoeding. Dit komt omdat de gemeente al te lang niets aan het dorp heeft
gedaan om het nu wel netjes en goed te onderhouden.
Als alle maatregelen die genoemd zijn uitkomen en er een goed en mooi leefbaar dorp uitkomt is het
zaak om zo'n dorp ook bij te houden en te onderhouden, waar nu niets of niet veel van terecht komt.
Als het dorp voorlopig blijft bestaan heeft het de voorkeur om taxi's in het weekend aan te vragen tegen
ov-tarief. Zeker voor de jongeren en de ouderen die geen kant op kunnen in het weekend.
Als het zo is dat we niet weg kunnen, dus als ons die mogelijkheid niet wordt gegeven, dan moet de
gemeente iedereen helpen zijn huis beter te isoleren voor stank, stof en geluid. Dan hebben we het nog
over de trillingen van het vrachtverkeer dat dagelijks voorbij komt. Je zit te trillen op de stoel en je moet
geregeld je spullen terug op zijn plek zetten omdat ze anders van de kast vallen.
Als je al 10 jaar niets gedaan hebt valt het niet mee om dat in te halen
Als je praat over leefbaar maken moet je ook denken aan winkels en een oudedagsvoorziening.
Als we niet weg kunnen, dan moet de gemeente meehelpen onze huizen beter leefbaar te maken door
bijvoorbeeld isolatie aan te brengen.
ATM verplaatsen naar Australië en van lieverlede het industrieterrein opdoeken.
ATM weg, sluipverkeer aanpakken, compensatie voor geleden leed (waardevermindering huis). Iedereen
blijft, geen halve uitkoop.
Behoud het dorp voor de mensen die na mij komen en maak het mooi en leefbaar.
Behoud school. Sluipverkeer ontmoedigen. Pinautomaat.
Behoud van de Appelzak en hondenuitlaatplaats.
Behoud van saamhorigheid en niet met een dubbele tong spreken, zodat we eindelijk kunnen zien wat ze
ons al die jaren beloofd hebben.
Beloftes nakomen en bespoedigen. Positievere prikkels naar buiten brengen, het dorp moet zijn waarde
weer krijgen.
Bereikbaarheid naar de haven verbeteren vanuit het dorp en naar de Appelzak en het strandje. Mooi
natuurgebied behouden.
Bespaar op de investeringen in de leefbaarheid en wendt dit geld aan voor de uitkoop van de
huiseigenaren.
Bespaar op de leefbaarheidsinvesteringen en gebruik het voor het uitkopen van de huiseigenaren!!
Beter beleid op de groenvoorziening, het is een rotzooitje. Kijk alleen maar naar de rotondes en
aanvoerwegen naar Moerdijk toe. Het groen van het industrieterrein ziet er beter uit dan alles rond het
dorp Moerdijk. Sloten niet schoon. Veel vuil langs de weg. Rotondes zijn verschrikkelijk, het lijkt een
achtergebleven gebied. Geluidsoverlast van het spoor, de treinen, van de A16 en A17. Een geluidswal
hierlangs zou helpen. Verkeersoverlast, fietspad langs de Koekoekendijk, sluipverkeer langs de
Frisostraat naar het industrieterrein stoppen, zwaar verkeer over de Steenweg en snelheidsovertredingen.
Het spoor langs Moerdijk met giftige en gevaarlijke stoffen.
Beter onderhoud in het algemeen.
Beter onderhoud. Geen overlast bewoners.
Beter openbaar vervoer (ook avond en weekend). Iets van een dorpswinkel toch. Haventje dat ten dienste
staat van het dorp, waar dorpsbewoners makkelijk hun bootje kunnen aanleggen. Basisschool open
houden en goed uitrusten.
Beter openbaar vervoer en drastische afname van verkeershinder (lawaai, geen handhaving van huidige
verkeer door het dorp).
Beter openbaar vervoer.
Beter vervoer en winkels.
Betere aansluiting openbaar vervoer.
Betere afstemming openbaar vervoer.
Betere busverbindingen in het weekend. Nu kunnen we in het weekend geen gebruik maken van ons
busabonnement vanuit Moerdijk.
Betere busverbindingen, iets voor de jeugd, meer voorzieningen.
Betere manier van openbaar vervoer, zeker voor de jeugd.
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Betere sociale voorzieningen zoals supermarkt, betere busverbindingen met name naar Zevenbergen en
Breda, dit ook in het weekend.
Bij deze vraag wil ik geen ja of nee invullen, maar die mogelijkheid is er niet. Ik vind namelijk dat er
geen enkele maatregel meer kan bijdragen om de leefbaarheid te verbeteren.
Bouw huizen. Bouw nieuwe Ankerkuil. Renoveer de haven. Geef de wegen en groenvoorzieningen in
Moerdijk een frisse facelift. Sluit J.W. Frisostraat af voor verkeer richting industrieterrein.
Compensatie van geleden verlies door toedoen van overheid. Onze eigendommen zijn heel erg in waarde
gedaald.
Dat de gemeente in de media eens een standpunt inneemt en de maatregelen doorzet voor de
leefbaarheid. Nu is het nieuws alleen "Breek de boel af". Daardoor zakt de leefbaarheid. Overal waar ik
kom zegt men "Lekker je huis wordt gesloopt voor het grote geld, de industrie betaalt wel een bedrag".
Deze negatieve publiciteit maar stoppen a.u.b.
Dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Houd het werkverkeer uit het dorp. Steenweg
aanpakken, als fietser of voetganger moet je heel goed opletten, zo hard komen de auto's en
vrachtwagens langs scheuren.
Dat het gezellig wonen wordt.
Dat ze een standpunt innemen wat er met het dorp gebeurt en dat de burgemeester niet met iedereen
meepraat.
De aanwezigheid van een kwalitatief goede school is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp
Moerdijk. Voor de handhaving van de school zijn er twee partijen, die een belangrijke rol hierin kunnen
spelen. Dit is de gemeente en stichting De Waarden (stichting waaronder ibs de Klaverhoek ressorteert).
Beide partijen hebben zich hierover nog niet uitgelaten. Beide partijen laten zich leiden door
regelgeving. Hiervoor wordt er afwachtend gereageerd. De gemeente wil niets doen, omdat de
organisatie en inhoud van het bijzonder onderwijs geen inmenging van de gemeente vereist. De stichting
laat zich leiden door het leerlingenaantal van de school. Het leerlingenaantal is bepalend voor de
financiële vergoeding voor formatie / materiële instandhouding. Deze afwachtende houding is voor veel
ouders de aanleiding om te gaan kijken bij scholen in de omgeving. Hierdoor loopt het leerlingenaantal
terug. Door de negatieve publiciteit over het dorp Moerdijk komen er geen nieuwe bewoners naar het
dorp. Dit heeft een ontgroening en vergrijzing van het dorp tot gevolg dat ook een negatieve invloed
heeft op het leerlingenaantal van de school. Het is een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.
Ouders willen graag duidelijkheid omtrent de kwaliteit van het onderwijs en garanties m.b.t. formatie.
Dat zou voor hen een reden zijn om in het dorp te blijven wonen. Deze duidelijkheid wordt hen niet
geboden, waardoor zij wegtrekken uit het dorp. Het leerlingenaantal van de school wordt daardoor
minder met als gevolg minder formatie wat een enorme wissel gaat trekken op de kwaliteit van de school
Hierdoor vertrekken nog meer leerlingen naar scholen in de omgeving. De optie dat de school daardoor
moet sluiten, is een toekomstig scenario dan. Dit heeft ook zijn weerslag in de leefbaarheid van het dorp.
Gezien de relatief grote groep jongeren, die nog aan een gezin kunnen denken, is bovengenoemd
scenario niet positief. Veel jonge gezinnen verhuizen naar een ander dorp/stad. Ouders willen graag een
kwalitatief goede school in hun nabijheid. Een maatregel die de leefbaarheid van het dorp Moerdijk sterk
positief zou vergroten is de handhaving van een kwalitatief goede school met voldoende
formatieplaatsen in de kern. Dit vereist een financiële en formatieve investering, waarover serieus
nagedacht zou moeten worden, gezien de uitzonderlijke situatie waarin het dorp Moerdijk nu komt te
verkeren.
De ambulance die aanwezig is op het industrieterrein inzetten voor de bewoners indien nodig. Een
tweede AED op het dorp. Een pinautomaat in het dorp. Garanderen dat de basisschool blijft en
kwalitatief goed kan blijven. Meer handhaving in het dorp (overlast van honden en vandalisme). Het
strand opknappen en in de zomer handhaving, zodat er ook daadwerkelijk gezwommen kan worden i.p.v.
een openbaar toilet voor honden. Meer speelgelegenheid voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Meer
'speel'gelegenheid voor jeugd vanaf 13 jaar. Hondenuitlaatplaatsen maken. Brandweerkazerne in het
dorp handhaven.
De bijgevoegde schets van Zeehaven en industrieterrein Moerdijk geven dingen aan die ik absoluut niet
zie zitten. Ten eerste de liggen van LPM. Op het huidige industrieterrein is bij herschikking nog genoeg
plaats te vinden. Ten tweede is de toekomstige geluidswal een onding. Verbetering en verbreding van de
huidige groenstrook is een beter alternatief. Ten derde, omlegging van de Roode Vaart is totaal niet
nodig bij het doortrekken van de Roode Vaart. Op het einde van de insteekhaven kunnen ze de doorsteek
naar de Roode Vaart maken.
De brandweerkazerne op het dorp open houden om het gevoel van veiligheid te houden bij de
dorpsbewoners.
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De enige maatregel die recht doet aan het dorp zoals dat nu bestaat is de plannen volledig op de schop te
gooien.
De enige mogelijkheid die ik zie is heel Moerdijk verplaatsen als wijk aan een grotere plaats.
De enige oplossing is Moerdijk verplaatsen, of de inwoners uitkopen.
De gemeente moet zekerheid geven voor nu maar ook zeker voor na 2030.
De gemeente zou zekerheid moeten geven voor nu maar ook voor na 2030. Anders is de investering van
12 miljoen weggegooid geld.
De haven aantrekkelijk maken als ontmoetingsplek voor de plaatselijke bevolking. De toegang naar de
haven verbeteren. De trap die toegang biedt naar de haven vervangen door een pad die door middel van
waterkering gesloten kan worden bij hoog water.
De haven niet afbreken maar opbouwen zodat het aanzicht voor dit kleine dorpje wordt. Goed
bereikbaarheid via Julianastraat van het mooie wandelgebied de Appelzak.
De huizen stonden er eerder of gelijk met bedrijventerrein. Stel vaste prijzen vast voor de huizen alsof
die bedrijven er niet zouden zijn en garandeer dat als mensen weg willen.
De investeringen niet laten afhangen van het doorgaan van het LPM. Of heeft de gemeente geen geld
meer als het LPM niet doorgaat (ze hebben natuurlijk al grond en huizen aangekocht).
De jeugd heeft de toekomst. Dus wil je hen hier op Moerdijk houden zorg dan voor een stukje
bouwgrond (tegen een lage grondprijs of gratis) zodat zij er een huisje op kunnen bouwen. Wel met de
voorwaarde dat zij minimaal 10 of 15 jaar er blijven wonen. Er hoeven geen 60 woningen gebouwd te
worden. Laat de gemeente nu maar eens echt zien dat ze willen investeren in de leefbaarheid van ons
dorp en maar eens beginnen met 4 huizen dit jaar. Een school zorgt ook voor leefbaarheid want geen
jeugd die blijft, geen kinderen. En er blijven dan op den duur geen verenigingen meer over.
De maatregelen die genoemd worden stammen uit een plan wat er 5 jaar geleden ook al was. Nooit iets
van gezien en draagt ook niet bij aan de leefbaarheid, als het dorp opgesloten wordt door nog meer
industrie, een 30 meter hoge geluidswal en een logistiek park. Daarnaast zal het spoor ook uitgebreid
worden, waardoor veel meer overlast ontstaat dan men denkt.
De maatregelen die nodig zijn voor leefbaarheid is minder overlast van industrie maar helaas dat is nu
net de discussie. Met alle goed bedoelde initiatieven is het allemaal voor tijdelijke aard, de discussie zal
t.z.t. weer oplaaien.
De maatregelen die nodig zijn, is het uitkopen van alle bewoners of als dit echt niet mogelijk is alle
bewoners compenseren voor het onverkoopbaar zijn van de huizen. Dus de waarde die onze huizen nu
minder waard zijn geworden, moet getaxeerd worden en gecompenseerd voor alle bewoners. En wat
betreft de leefbaarheid is voor ons een grote supermarkt die langer open is en een pinautomaat.
De maatregelen genoemd onder "beperken overlast bedrijven" zijn wat mij betreft nog te vrijblijvend. Ik
vind het belangrijk dat overtreders van de milieunormen worden bestraft. Ook het cumulatieve effect van
de bedrijven samen moet worden beoordeeld. Professionalisering van de handhaving, door een
onafhankelijke partij. Terugkoppeling naar melders is van belang. Bedrijven moeten, indien nodig,
verplicht maatregelen nemen om de overlast te beperken. M.n. oude bedrijven verplicht stellen te
moderniseren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het dorp een plek blijft, waar je veilig en plezierig
kunt wonen. Sociale structuur versterken en niet afbreken/verslechteren, wat eigenlijk al in gang is gezet.
Goedkope huurwoningen worden momenteel gevuld met probleemgevallen, die elders lastig te plaatsen
zijn. Hierdoor wordt de sociale balans verstoord.
De maatregelen zijn ver onvoldoende. Om dit dorp leefbaar te maken moet er zo'n 100 a 150 miljoen
geïnvesteerd worden. Denk aan plezier jachthaven en de hele entree van Moerdijk. Deze ziet er zeer
armzalig uit, wil je deze opknappen ben je al enkele tientallen miljoenen kwijt.
De meerderheid van de beschreven maatregelen hebben volgens mij niets met leefbaarheid te maken en
zijn ook helemaal geen maatregelen. In ieder geval niet volgens mijn definitie van leefbaarheid. Als ze er
al mee te maken hebben dan hebben die volgens mij betrekking op de huidige leefbaarheid. Die had
namelijk al een tijdje verbeterd moeten worden. “Achterstallig onderhoud”. Ik zie dan ook niet veel wat
betrekking heeft op de toekomstige plannen. Een geluidswal. Ja dat is een maatregel om toekomstige
toename van geluidsoverlast te beperken. Of dit voldoende is om de leefbaarheid te handhaven. Ik weet
het niet. Is straks de geluidsoverlast in het dorp minder, niet gestegen of iets gestegen. Is blijkbaar niet
doorgerekend. Dus geen meetbare doelstelling, laat staan een juiste maatregel. 12 miljoen euro
misschien, maar is geen maatregel. Een afspraak. Is ook geen maatregel. Over het verhogen van risico’s,
zowel in hoogte, soort als frequentie wordt helemaal niet gesproken. Dus het onderbuikgevoel: zwaar
onvoldoende. De logica: zwaar onvoldoende.
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De mensen uitkopen op een fatsoenlijke manier, zodat deze niet met schulden blijven zitten en hun
opgebouwde waarde niet kwijt zijn, van diegene die weg willen en deze woningen verhuren, zodat de
woningen niet onbewoond zullen blijven.
De stankoverlast van alle afvalverwerkingsbedrijven. Stankoverlast heb je overal wordt er dan gezegd,
maar wat ik hier in een jaar geroken heb, heb ik in Rotterdam in nog geen 42 jaar meegemaakt.
Deze maatregelen helpen niet tegen de stankoverlast. Wat ik niet ruik is misschien nog veel erger voor
onze gezondheid.
Deze plannen zoals die er nu liggen gaan zeker nog jaren duren. Wij als dorpelingen zullen hier de
gevolgen en nadelen van ondervinden. De leefbaarheid zal verminderen, de waarde van de huizen zal
dalen. Ook als de plannen doorgaan zullen we komen te zitten met geluidsoverlast, stank, moeilijk
bereikbaar voor bebouwing.
Deze vraag is intens gemeen. Als ik nee zeg lijkt het of ik alles prachtig vind. Als ik ja zeg, lijkt het alsof
ik het eens ben met de aanpak maar nog wat suggesties voor aanvullingen heb. Kortom, ik vertrouw u
niet en dit vertrouwen wordt met dit soort vragen niet groter.
Deze vraag kan ik alleen beantwoorden als ik wil blijven en dat wil ik niet. Investeren heeft geen zin, dit
is trekken aan een dood paard.
Deze vraag kan ik alleen beantwoorden als ik wil blijven, dit wil ik niet. Investeren heeft geen zin, dit is
trekken aan een dood paard.
Deze vraag wil ik, gelet op mijn antwoord op de vorige vraag, helemaal niet beantwoorden. Maar omdat
u mij verplicht een antwoord in te vullen om verder te kunnen met de enquête (alleen daarom is de
enquête al tendentieus opgesteld), vul ik maar een 'ja' in.
Die kan ik wel invullen maar daar wordt toch niets meegedaan. Er wordt al jaren beloofd, zoals de
haven, ontsluiting naar de Appelzak en speelruimte voor de kinderen.
Die maatregelen hadden ze al veel eerder moeten nemen.
Die maatregelen zijn onvoldoende. De aantrekkelijkheid van het dorp moet worden verhoogd. Daarvoor
moet de stankoverlast verdwijnen en investeren in een plezier jachthaven. Niet een beetje opknappen van
de huidige haven.
Dit zijn helaas ideeën die niet realistisch meer zijn door de negatieve beeldvorming die rond het dorp
Moerdijk is ontstaan. Want wie gaat er nu nog naar Moerdijk verhuizen als je niet weet hoe het dorp is.
Doen wat beloofd is.
Dokterspost zodat ik niet eerst naar Oosterhout moet. Vervoer.
Door de uitspraken in de media over LPM en over Moerdijk is ons dorp niks meer waard en onze huizen
al helemaal niet meer. Jullie zouden ons tegemoet moeten komen voor de schade die is veroorzaakt
daardoor. En nu waarschijnlijk het LPM niet door zal gaan ons laten zien dat wij er zeker toe doen en de
plannen die er nu zijn voor de leefbaarheid toch door te laten gaan.
Door het plaatsen van een postagentschap, winkels, aanspreekpunt of bijkantoor van de gemeente
Moerdijk. Het plaatsen van zitbanken en veilige wandelpaden.
Door subsidies proberen om de kleine dingen te behouden zoals kerstmarkt en oldtimerdag.
Doordat we in deze situatie terecht zijn gekomen, denk ik dat als er geen geld vrijkomt van het LPM er
een maatregel moet komen om jongeren (tot 30 jaar) te stimuleren op Moerdijk te (blijven) komen
wonen. De grond gratis beschikbaar stellen om een woning op te bouwen. Met als voorwaarde om er
minimaal er 15 jaar te blijven wonen. Dat zal de school versterken en is tevens goed voor het
verenigingsleven. Dus leefbaarheid.
Duidelijke uitspraak. A Dorp Moerdijk behouden of B Dorp Moerdijk opheffen.
Duidelijkheid bieden, gesubsidieerde levensmiddelenwinkel, mediarust.
Duidelijkheid, betreft behoud school, betreft zekerheid stabiele waarde woning. Duidelijkheid in zaken
als "beperkte geluidsoverlast", duidelijk zijn dat er geen geluidsoverlast te realiseren valt. Duidelijkheid
in geen overlast werknemers en verkeersoverlast. Duidelijkheid brengen in wat de overheid te bieden
heeft qua voorzieningen voor de bewoners van Moerdijk.
Een geluidswal houdt geen stank en andere verontreiniging tegen. Ik denk dat een koepel over ons dorp
plaatsen de enige manier is om het nog een beetje leuk te houden hier. Dus simpel gezegd een kansloze
manier om het leefbaar te houden. Geluid is juist het enige waar we het minst last van hebben.
Een glooiende 2,5 meter brede oprit en afrit van de dijk voor mensen die moeilijk trappen kunnen lopen,
rollator of stokken hanteren. Aan beide zijden stevige leuningen aanbrengen.
Een goede busverbinding, zeker in het weekend. Je kunt geen kant hier op in het weekend.
Een groenteboer waar ik iedere dag verse groente kan halen.
Een omslag in denken en handelen, de mensen eerst.
Een pinautomaat.
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Een supermarkt(je) voor niet alleen de dagelijkse behoefte wat we nu hebben (winkelmandje), maar ook
echt voor de wekelijkse boodschappen. Beter openbaar vervoer, openbaar vervoer is in Moerdijk
momenteel heel erg slecht.
Een totaalplan met detailinvulling en tijdschema. Een compensatieregeling voor planschade. Inspraak
burgers van Moerdijk in de plannen en in de toekomstige invulling van het kerkperceel. Taxatie op korte
termijn van het OG van burgers en ondernemers gebaseerd op de situatie vóór bekendmaking van de
plannen. Volledige financiële compensatie voor eventuele noodzakelijke relocatie van privé en zakelijke
aard resp. activiteit.
Een veel snellere actie van de gemeente om de verbeteringen in het dorp te realiseren. Voorbeeld:
Fietspad naar Zevenbergen, planning 2016/2017. In 1996 reeds aangevraagd en aangenomen. U snapt,
dat ook op dit vlak er weinig vertrouwen is, zeker als men bedenkt dat de laatste 20 jaar geen onderhoud
is uitgevoerd.
Eindelijk eens doen wat er beloofd is en niet constant komen met andere plannen. Ze maken de mensen
zelf achterdochtig. Het is zeer ongeloofwaardig geworden. Al die plannen waar wij op tegen zijn liggen
al lang klaar, dus het wordt vechten tegen de bierkaai.
Elimineren stankoverlast. Verruiming vergunningverlening bij aanpassen woning, garage etc.
Elke uitbreiding van de procesindustrie en van de afvalverwerkinginstallaties verbieden, omdat de
grenzen al meer dan bereikt zijn. Strenge handhaving van de huidige milieuvergunningvoorwaarden.
Eerlijke rapportage hieromtrent aan de burgers van Moerdijk. Openbaar maken van de meetgegevens etc.
Prioriteit met stip hierbij is het herstel van vertrouwen van de bevolking in de politiek. En de
"planschade"die nu reeds door publicatie van de huidige plannen aan de onroerend goed bezitters in ons
dorp door zeer onprofessioneel optreden van B en W is aangedaan!!! Dit alles na jaren van
onachtzaamheid jegens ons dorp.
Er is maar één manier om het leefbaar te maken, dat is door het industrieterrein op te doeken. In ieder
geval de chemische bedrijven.
Er moet heel veel positieve berichtgeving over het dorp Moerdijk komen. Misschien is het ook een goed
idee om de inwoners van Moerdijk minder belasting te laten betalen, want door de slechte wijze van
besturen zitten wij hier in een zeer ongunstige situatie.
Er vanuit gaande dat het dorp na deze enquête zal blijven bestaan zal de gemeente harde (juridisch /
notarieel vastgelegde!) garanties moeten geven over de waarde en verkoopmogelijkheden van de
koophuizen in het dorp Moerdijk. Er zal dan ook een stevige, positieve mediacampagne moeten worden
gevoerd om het negatieve image van het dorp (én de negatieve google resultaten) te keren. Beide
maatregelen zie ik echter niet snel uitgevoerd worden.
Er voor te waken dat er te veel sociale minima mensen zich komen huisvesten.
Er voor zorgen dat er een school blijft.
Er voor zorgen dat het niet een crimineel dorp wordt of al is!!!! Huurders uit Zevenbergen en omstreken
worden naar Moerdijk dorp geleid omdat de huur daar lager is dan in bv. Zevenbergen. Aso's komen
hier!!!!!!!
Er wordt al jaren van alles beloofd en er wordt niets gedaan. Als dan LPM weer wordt uitgesteld komt er
weer geen geld vrij voor de leefbaarheid van het dorp en gebeurt er weer niets.
Er wordt wederom getracht ons welbewust op het verkeerde been te zetten. In een hernieuwde poging
ons te verleiden de gemeente te volgen in hun waanvoorstelling (maar wel goedkoper!) wordt een
volledig omgekeerde voorstelling van zaken gegeven. Dit maakt de vraagstelling dan ook sterk sturend
en suggestief en hierdoor worden mogelijke maatregelen, die slechts dienen ter beperking van de ellende,
als positief en als verbetering voorgesteld. De voorgestelde maatregelen cq. investeringen hebben
namelijk niet zozeer te maken met in stand houden van de leefbaarheid en/of om deze te vergroten, maar
met het minder onleefbaar maken of gewoon het voldoen aan normen voor overlast en veiligheid. Dat is
dus echt iets wezenlijk anders. Even los van de vraag in hoeverre de maatregelen gerealiseerd kunnen en
zullen worden, gezien de betrouwbaarheid van de overheid in het verleden en de vraag of de gekoppelde
randvoorwaarden wel ingevuld (kunnen) worden. De financiële haalbaarheid is sterk gekoppeld aan tal
van onzekerheden en de politiek werkelijkheid van vandaag is anders dan die van morgen. Deze kan
overigens ook nog eens eenvoudig overruled worden door provinciale en landelijke belangen. Mogelijke
beschreven investeringskeuzes van nu, kunnen daardoor morgen weleens tot gebakken lucht verklaard
worden. Ter illustratie: de (geluids)wal komt er bijvoorbeeld niet omdat het daardoor zo gezellig en leuk
wordt in het dorp, maar omdat de industrie zoveel overlast geeft en gaat geven, dat men een enorme wal
nodig heeft om enigszins binnen de normen te blijven. Wat als deze in de voorgestelde vorm en grootte
voor dat doel tekortschiet? En de wal zal als afscheiding nog onvoldoende blijken, als de regels voor
milieu- en geluidsbelasting van overheidswege naar beneden bijgesteld zullen worden (aangezien de
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huidige normen als plafond worden gehanteerd). En dan? Welke garanties zijn er, dat hetgeen vermeld
staat ook daadwerkelijk en voor 100% uitgevoerd wordt? In hoeverre zullen de maatregelen er voor
zorgen dat mensen het dorp niet verlaten als ze daartoe de kans krijgen en wat zal de aanzuigende
werking zijn op potentiële bewoners en investeerders (in het dorp) van buitenaf? Wat als het allemaal
dus niets oplevert en het dorp alsnog ten onder gaat (dan is het geld echt op en zitten we met z’n allen
met een mega probleem)? Investeer werkelijk en ruim. Geen halfzacht gedoe. Geen geëmmer en gekruidenier. Maak een investeringsplan dat gekoppeld is aan keiharde garanties en leg deze vast in een
convenant, (mede) gesloten met provinciale en rijksoverheid. Kies (mede) voor projecten die een
aanzuigende werking hebben op (huidige en potentiële) bewoners en investeerders. Laat dan ook een
uitgebreide mediacampagne onderdeel zijn van de plannen om het dorp nu positief op de kaart te zetten.
Straal het vertrouwen dat B&W en gemeenteraadsleden nu met de mond belijden, uit met daden doordat
zijzelf op het dorp komen wonen. Compenseer ons door de overheid veroorzaakte financiële verlies. Dan
komt het vertrouwen terug en blijf ik graag wonen! PS. Bovenstaande is wat mij betreft geen
keuzemenu. Nu “penny wise en pound foolish" betekent morgen een enorme kater. Dan beter uitkopen.
Er zal veel forser geïnvesteerd moeten worden als we het echt leefbaar willen houden en dit wat er nu
staat is achterstallig onderhoud en geen extra investering. Die kosten zullen net zo hoog zijn als een dorp
amoveren en heel veel tijd vergen dus geen optie.
Er zal wat meer voor de jeugd georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld feestjes qua sport, zodat de
jeugd meer op Moerdijk blijft. Ik zit op een sportvereniging ergens anders omdat er in Moerdijk niets is.
Er zijn hier nauwelijks voorzieningen, dus welke voorzieningen behouden?
Er zijn weinige sociale plekken gemaakt voor jongere mensen, pubers en kinderen.
Er zou een campagne gevoerd moeten worden zodat het imago van Moerdijk weer top wordt. Ik denk
aan meedoen met tv programma's zoals Eigen huis en tuin, Klussen met kijkers etc.
Er zou gezorgd moeten worden dat het verbod voor vrachtverkeer over de Johan Willem Frisostraat ook
daadwerkelijk waargemaakt kan worden, nu is het een lachertje, geen enkele chauffeur trekt zich er ook
maar iets van aan.
Er zouden veel meer inwoners moeten komen.
Er zullen meer betaalbare woningen moeten komen om zo onze jeugd een kans te geven om hier te
blijven wonen. Nu is het geval dat de jeugd ergens anders maar gaat wonen omdat er hier niks is. Meer
woningen geeft meer doorstroming, meer jeugd heeft de toekomst voor Moerdijk.
Forse investeringen in huizenbouw en havenfront in combinatie met mogelijkheden horeca, winkels.
Daarnaast investering in de scholen en buitenschoolse opvang. Investeringen moeten voor een dermate
hoog bedrag zijn dat het voor iedereen binnen en buiten Moerdijk duidelijk is dat het dorp nog tientallen
jaren zal blijven bestaan. Zonder dergelijke investeringen is imago schade toegedaan door Chemie-Pack
en ophef commissie Nijpels niet te herstellen.
Garanderen voortbestaan lagere school. Uitbreiden kinderopvang. Instandhouding Appelzak. Beperking
sluipverkeer. Eens een keer ECHT wat doen aan de frequente stankoverlast (bv. uitkopen ATM).
Garantie bieden voor degene met een koophuis. Deze zijn op het moment onverkoopbaar.
Garantie dat als Moerdijk blijft, dat de woningen hun waarde behouden. Vooral voor huiseigenaren is dat
echt een groot punt. Laat de gemeente maar een waarborg hiervoor afgeven. Mindering van de
gemeentelijke belasting als compensatie voor de overlast.
Garantie prijzen huizen. 20% van de huisprijs er bovenop voor leefbaarheidsvergoeding.
Garantie waarde koopwoningen.
Geef de inwoners van Moerdijk het geloof terug dat het dorp weer kan gaan groeien en dat de mensen er
weer willen komen wonen en dan wel de mensen die geen arbeidsmigranten zijn want die komen alleen
om te werken en die hebben en krijgen geen binding met het dorp. Geef de huiseigenaren het vertrouwen
terug dat ze hun huis weer te gelden kunnen maken als zij dat willen en ook wanneer.
Geen 4 huizen per jaar maar 40 huizen. Er moet hier een supermarkt kunnen bestaan.
Geen geluidswal, dat geld spenderen aan het dorp. Ik woon aan de westrand van het dorp en heb geen
last van het geluid.
Geen loze beloften doen.
Geen maatregel is voldoende om de toekomstige onzekerheid weg te nemen. Wanneer komt de overheid
met de volgende uitbreiding over 10 of misschien 15 jaar.
Geen maatregelen meer.
Geen nadere maatregelen, maar echte maatregelen. Aanpak achterstallig onderhoud. Afblazen LPM.
Afblazen uitbreiding Roode Vaart. Waardegarantie woningen. Convenant op gemeentelijk en provinciaal
niveau dat we de komende 50 jaar absoluut niet meer zeuren over het voortbestaan van dorp Moerdijk.
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Geen nadere maatregelen, maar echte maatregelen. Aanpak achterstallig onderhoud. Afblazen LPM.
Afblazen uitbreiding Roode Vaart. Waardegarantie woningen. Convenant op gemeentelijk en provinciaal
niveau dat we de komende 50 jaar absoluut niet meer zeuren over het voortbestaan van dorp Moerdijk.
Geen ontwikkeling van de zeehaven en industrie bij het dorp Moerdijk.
Geen realisatie van het Logistiek Park Moerdijk! Betere controle en handhaving op de vergunningen bij
bedrijven op het IHM industrieterrein Moerdijk. Het stilleggen van processen bij bedrijven tot de
oorzaak adequaat is verholpen zodat deze overschrijdingen van toxische en gevaarlijke stoffen in de
toekomst worden uitgesloten. Realisatie van de vele plannen voor het dorp Moerdijk welke men de
laatste 10 jaar keer op keer heeft uitgesteld zoals opknappen van de haven, realisatie van multicultureel
centrum ter vervanging van de Ankerkuil etc.
Geen stankoverlast, betere controle en handhaving. Moerdijk weer positief in de publiciteit krijgen. De
media krijgt alleen maar mensen voor de camera die niet echt bijdragen aan een positieve kijk op het
dorp Moerdijk. Imago moerdijk zeer slecht daarom keldering van huizenprijzen.
Geen uitbreiding.
Geen woorden maar daden, geen loze beloften.
Gegeven de huidige situatie zou de gemeente bij het accorderen van de Havenstrategie 2030 minimaal
garant moeten staan voor de woningen (en deze overdraagbaar laten zijn bij verkoop) zodat huizen weer
verkoopbaar zijn en er een normale doorstroming op gang zal komen. Indien de Havenstrategie 2030 wel
doorgang vinden een fatsoenlijke uitkoop regeling. Alleen door deze maatregelen zal ik weer een
normale nachtrust hebben.
Geloofwaardig worden.
Gezien mijn leeftijd gaat alles te lang duren.
Goed onderhoud en handhaving op bijvoorbeeld hondenbezitters. Een eigen weg naar Zevenbergen,
zodat autobezitters en fietsers zich niet tussen het vrachtverkeer hoeven te bewegen zoals de
Koekoekendijk nu. Dit graag als de Roode Vaart wordt omgelegd.
Goede groenvoorzieningen en fietspaden naar Zevenbergen voor veilig fietsen voor jeugd.
Goede prijs betalen voor mensen die moeten wijken voor het LPM.
Grondig onderzoek naar gezondheid. Supermarkt en pinautomaat. Sluiproute vrachtverkeer
industrieterrein Moerdijk tot een minimum beperken.
Grote supermarkt, pinautomaat. Openbaar vervoer in de avonduren en weekend. Een huisarts, drogist,
apotheek. Moerdijk afsluiten van vracht- en sluipverkeer. Betere voetpaden, alles ligt schots en scheef.
Op dat fietspad moeten we al 20 jaar wachten, moet nog zien dat het er komt. Dit mis ik al jaren in
Moerdijk en ik zie het niet zitten dat dit en andere zaken Moerdijk leefbaarder maken of überhaupt
gerealiseerd gaan worden.
Handhaving van de regels! En de meeste uitgevoerde plannen zijn achterstallig onderhoud van de
afgelopen 20 jaar! Onderzoek naar gezondheidsrisico’s etc. van afgelopen jaren, door het niet
handhaven!
Havenfront gemeentehaven. Oostzijde haven, toegangsweg naar het Hollands Diep bestrating
doortrekken. Rotonde aanleggen en geschikt maken om personenauto's kops naar de rivier te parkeren
met vrij uitzicht over 180 graden van de zuidoever van het Hollands Diep. Stroomkast maken ten
behoeve van friet- en ijssalon en enkele banken plaatsen.
Helaas is er al teveel gebeurd. Er zou heel veel moeten gebeuren om dit recht te trekken. Zodat wij ons
weer veilig voelen. En ons dorp weer iets waard is. Hoe?
Herstel imago dorp met publiciteitscampagne. Schadevergoeding voor woningbezitters door huidige
problematiek rondom berichtgeving dorp. Convenant voor lange termijn (minimaal 50 tot 100 jaar) dat
er niet meer over amoveren dorp wordt gedacht/gesproken. Vaststellen maximale begrenzing industrie.
Afblazen LPM en eventueel plan ontwikkelen waarbij dorp niet meer wordt ingesloten door industrie.
Herzien havenstrategie.
Het behouden van het mooiste stuk van Moerdijk, Appelzak. Hondenuitlaatplaatsen.
Het bos zoveel mogelijk behouden, mensen komen hier graag. Garantie dat als ik bv. binnen het dorp wil
verhuizen dat mijn huis verkoopbaar is.
Het buitengebied telt ook mee, nu wordt alleen over het dorp gesproken.
Het dorp is niet leefbaar. Zeker niet als het industriegebied wordt uitgebreid.
Het dorp is niet leefbaar. Zeker niet als het industriegebied wordt uitgebreid.
Het dorp is verpauperd. Knap de haven op (meer groen, jachthaven, Jongeneel 'amoveren'). Knap de
Steenweg op (asfalt vervangen door klinkers, groen/boompjes aan het eind van de Steenweg bij de
Havendijk. Een ‘rood voor rood-regeling' voor de vooroorlogse huizen in het dorp. Veel van deze huizen
zijn verpauperd of verbouwd met goedkope, lelijke materialen. Restauratie zou de aanblik zeker
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verbeteren. Geen vrachtverkeer tolereren in het dorp. Ook bestemmingsverkeer voor Jongeneel, Komans
en Hollemans moet zich aan venstertijden gaan houden. Zo laden er 's nachts vrachtwagens voor mijn
deur aan de Steenweg voor vishandel Hollemans. In een rustig dorp als Moerdijk moet ik helaas met
oordoppen slapen. Veel bedrijven en burgers in Moerdijk lappen allerlei regels aan de laars omdat er
geen toezicht is. De gemeente moet het dorp wat minder aan zijn lot overlaten. Dat haalt negatieve
gevoelens weg en bewerkstelligt dat iedereen er weer wat van maken wil. Toegangsweg dorp verfraaien.
Landschap meer betrekken bij het dorp. Zo zijn de polders rondom het dorp saaie weilanden. De aanleg
van bosschages maakt het beeld aantrekkelijker en geeft dorpsbewoners de gelegenheid de hond uit te
laten of te gaan wandelen. De huidige bosschages zijn overigens van een tenenkrommende lelijkheid en
ontoegankelijk voor recreatie. Een wandelpad langs het Hollandsch Diep. Een nieuw strandje tegenover
camping Waterweelde, inclusief een parkeerplaats/fietsenrek. Toegankelijk maken van de Appelzak.
Deze is alleen bereikbaar voor voetgangers. Fietsers kunnen niet naar het strandje. Kinderwagens kunnen
niet door de barricade. De paden in het bos zijn zeer modderig. Het dode hout in het bos geeft teveel
rottingslucht. Ietsje meer parkachtig mag het wel zijn. Nu ligt er een mooi natuurgebied waarin alleen
mensen met bergschoenen zich durven te vertonen. Vanwege stank en modder ga je er niet heen voor een
wandeling. ‘s Zomers is het strandje ontoegankelijk met kinderwagen.
Het dorp Moerdijk positief in het nieuws/onder de mensen brengen, zodat er aanvulling van mensen
komt om de nieuwbouw te kopen. Spoorlijn verplaatsen (verder van dorp). Haven één maken met het
dorp met bijvoorbeeld toegangspoort tussen de dijk. Vrachtverkeer door het dorp verminderen/uitsluiten.
Het dorp opheffen
Het dorp opheffen omdat de genoemde maatregelen niet de problemen oplossen. Het is onmogelijk om
een dorpskern omsloten te hebben door een industrieterrein en geen overlast te hebben. De veiligheid
heeft u al jaren niet kunnen verzekeren. Voor de gezondheid hoeft men alleen maar de GGD rapporten
op te vragen.
Het dorp opheffen.
Het dorp wordt leefbaar als er winkels komen zodat je niet voor elk wissewasje naar Zevenbergen moet.
Dat is met de auto nog te doen maar wat denk je van alleenstaande ouderen die geen vervoer hebben?
Een dokterspost, apotheek, tandarts, bank, pinautomaat, onontbeerlijk voor een dorp. Horeca,
gezelligheid bij de haven, terrassen die wandelaars, toeristen en dagjesmensen zullen lokken om het dorp
eens te bezoeken. Een wekelijkse echte markt, een echte buslijn. Ik denk hierbij als voorbeeld aan
Willemstad. Een gezellig, aantrekkelijk dorp waar de huizen hun waarde behouden.
Het geven van vertrouwen aan de burger over de toekomst. Realisatie van mooie
leefbaarheidsvergrotende projecten is al vaak genoeg mislukt. Bovendien zitten we nu met
onverkoopbare huizen vast aan het dorp, dat is een erg vervelend idee.
Het hele concept herzien zoals de second opinion LPM dat het geen haalbare kaart is. Een streep door
deze rekening is door vijf geleerden geconstateerd. Richt de pijlen op het industrieterrein. Dintelmond
heeft al een braakliggende haven met voldoende ruimte wat bovendien veel goedkoper is. Er is ook een
mogelijkheid om de A4 aan te sluiten, zo kan men het verkeer verspreiden.
Het hele dorp moet volgens mij verplaatst worden, of de koopwoningen moeten worden opgekocht en
daarna verhuurd.
Het in stand houden van het dorp is een illusie. Niemand wil in een huis wonen wat nooit meer verkocht
gaat worden, dit scenario hangt vele bewoners, met een koophuis, boven het hoofd. Deze gedachte is
letterlijk ondragelijk en totaal uitzichtloos.
Het industrieterrein opdoeken.
Het intact houden van de leefbaarheid. Een postagentschap, supermarktje, pinautomaat, kleine
weekmarkt. Het realiseren van een multifunctioneel centrum in de Ankerkuil.
Het inwoneraantal zal sterk moeten toenemen en het industrieterrein een halt toegeroepen moeten
worden.
Het jaarlijks bouwen van enkele woningen om zodoende de starters voor het dorp te behouden!
Het lijk mij eerlijker om het geld dat in het dorp Moerdijk gestoken wordt of gaat worden, beschikbaar
wordt gesteld om de mensen met een koophuis een eerlijke keus te kunnen geven.
Het moet niet alleen bij plannen en voorstellen blijven, investeer nou eens echt in het dorp. De bewoners
wachten al zo lang.
Het niet uitvoeren van het omleggen van de Roode Vaart.
Het niet verder ontwikkelen van de ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein richting
Moerdijk dorp, of kiezen voor andere leefomgeving.
Het onmogelijk maken om met groot verkeer via het dorp het industriegebied te bereiken.
Het openbaar vervoer verbeteren.

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

42

Mediad Data

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Het plan voor de bouw van nieuwe huizen: Direct schrappen.
Het sluipverkeer moet worden aangepakt. Er moet een garantie komen dat de waarde van de
koopwoningen zich net zo zal blijven ontwikkelen als die van vergelijkbare woningen in omringende
gemeenten. Positieve aandacht in de media voor Moerdijk indien het dorp behouden blijft.
Het statement: "Beperken van overlast", is te vrijblijvend. Bedrijven die regelmatig (>3x per jaar)
overlast veroorzaken keihard aanpakken. Vergunningverlening aanscherpen. Op Moerdijk alleen ruimte
verstrekken aan topbedrijven die bewezen hebben zich aan regel en wetgeving te houden. Gedogen
volstrekt uitbannen. Vergunningverstrekking volledig in handen van een professioneel apparaat, bij
voorkeur onafhankelijk van belanghebbenden. Dus geen enkele relatie met Havenschap, gemeente of
provincie. Een echte onafhankelijk meldlijn van overlast met jaarlijks rapportage van meldingen en
genomen maatregelen (geen klachtenlijn, maar meldlijn!!). In strategie staat: huidige milieubelasting is
het plafond. Om zeker te stellen dat dit geen loos statement is, verwacht ik dat een nulmeting openbaar
wordt gemaakt met jaarlijks effectrapportage.
Het tegengaan van overlast van vrachtverkeer in het dorp en de overmatige stankoverlast.
Het uitkopen van het dorp, dan wel met 1 of 1,5 jaar. Niet 10 jaar wachten ermee.
Het vrachtverkeer weren uit het dorp, duidelijker aangeven dat het vrachtverkeer meteen de rotonde
moet nemen naar het industrieterrein. Nu rijden de wagens door het dorp, nadat ze 4 keer een
verbodsbod kunnen zien "Verboden voor vrachtverkeer". Sommigen keren nog net om op de J.W.
Frisostraat maar velen rijden door. Eindelijk dat pad aanleggen van de Julianastraat naar de Appelzak
over de dijk, nabij de afgebroken boerderij De Onrust.
Het zou handig zijn m.b.t. de komst LPM, werkgelegenheid etc. dat er een supermarkt komt met een
pinautomaat.
Het zou nog mooier zijn om het inwoneraantal omhoog te krijgen waardoor er weer meer leven komt in
het dorp.
Het zou nog mooier zijn om het inwoneraantal omhoog te krijgen waardoor er weer meer leven komt in
het dorp.
Hoe krijg ik mijn huis nog verkocht? Op dit moment is de waarde zo ver gedaald door alle uitspraken in
de media (Nijpels). Mijn huis is niet meer te verkopen. Promoot het dorp zodat het weer uit de
negativiteit komt.
Hoe krijg ik mijn huis ooit verkocht? Op dit moment is de waarde van mijn huis zo ver gedaald dat het
onverkoopbaar is. Dit na alle uitspraken die gedaan zijn over het dorp Moerdijk via de media en Ed
Nijpels. Promoot het dorp Moerdijk, haal het uit de negatieve berichten?
Huizen en gebouwen van de inwoners van Moerdijk opkopen.
Iedereen herhuisvesten.
Iets van middenstand, wel of niet gesubsidieerd.
Ik ben geen expert, maar ik denk dat dit allemaal niets meer uit zal halen
Ik ben het er niet mee eens dat ik verplicht ja in moet vullen terwijl ik van mening ben dat geen enkele
maatregel nog iets zal bijdragen aan de leefbaarheid van Moerdijk dorp.
Ik denk dat er één ding heel belangrijk is, de school moet blijven. Jonge gezinnen willen niet ergens gaan
wonen waar geen school is. Verder hoop ik dat de andere plannen ook uitgevoerd gaan worden.
Imagoverbetering van het dorp, maar ik betwijfel ten zeerste of dit nog mogelijk is. Compensatie voor
incidenten zoals Chemie-Pack en het uitbrengen van het conceptrapport in de media. Dit heeft grote
invloed gehad op het imago van het dorp. Wie wilt er nu nog een huis kopen in Moerdijk?
Imagoverbetering van het dorp, maar ik betwijfel ten zeerste of dit nog mogelijk is. Compensatie voor
incidenten zoals Chemie-Pack en het uitbrengen van het conceptrapport in de media. Dit heeft grote
invloed gehad op het imago van het dorp. Wie wilt er nu nog een huis kopen in Moerdijk?
In de bijlage wordt een aantal zaken genoemd waaronder behoud voorzieningen, aanleg groen en
wandelroutes. Voorzieningen zijn hier niet, wat dient dan behouden te worden? Zolang ik hier woon
word er gesproken over de aanleg van wandelroutes en fietspaden. Het blijft vooral bij praten.
In de bijlage wordt geen oplossing tot verbeteren van de leefomgeving aangedragen. Er staat alleen dat
er fors geïnvesteerd zal worden in het behoud van het dorp en de leefbaarheid, maar niet hoe er
geïnvesteerd wordt. Er zijn plannen voor woningbouw, verbeteren van de woon- en leefomgeving,
verbeteren van de voorzieningen etc. Daadwerkelijke plannen worden echter niet genoemd. Oplossingen
worden niet genoemd. Hoe kunt u onze leefbaarheid in het dorp garanderen? Toezicht en handhaving
van milieunormen is nu al een probleem en overlast van verkeer en bedrijven zijn al aan de orde van de
dag. Hoe kunt u garanderen dat wij met een groter industrieterrein, met zwaar chemische industrie,
minder overlast zullen krijgen?? Minder stank dan nu?? Minder verkeer dan nu?? Minder geluidsoverlast
dan nu?? Leg uw plan van aanpak om al deze overlasten tegen te gaan op tafel en overtuig mij.
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In de eerste plaats de haven, ik kom daar iedere dag. Het is droevig hoe het er nu bij ligt. Hoe durft een
gemeentebestuurder hier toestemming voor te geven?
In het buitengebied wonen ook mensen, nu wordt alleen gesproken over het dorp. Deze mensen tellen
ook mee.
In het buitengebied wonen ook mensen, tellen die niet mee?
In ieder geval het sluipverkeer door het dorp naar het industrieterrein tegengaan.
In mijn ogen krijg je het met uitvoer van de huidige plannen niet meer leefbaar. Welke maatregelen je
daarvoor ook neemt.
In mijn optie is het belangrijk dat vooral voor de jeugd het gevoel gecreëerd moet worden dat ze niet van
het dorp af willen/hoeven. D.m.v. betaalbare huizen, voorzieningen voor dagelijkse behoeftes en
sport/ontspanning.
Investeer ook in eventuele winkelmogelijkheden
Investeren in basisschool.
Investeren in de toekomst (jeugd), kinderboerderij, openbaar vervoer, bejaardenhuizen etc. Als er een
nieuw dorpshuis komt, vraag dan niet 3 x zoveel huur.
Investeren in woningbouw is een goed begin. Er zullen echter ook mensen moeten gaan willen wonen.
Door alle negativiteit in de media zullen mensen hier niet voor kiezen. Er zal dus geïnvesteerd moeten
worden in het weer aantrekkelijk maken van het dorp als woongenot.
Inzet van de gemeente Moerdijk zelf om deze plannen ook echt voor het dorp eens een keer te realiseren.
Je moet om het dorp groene zones aanleggen, zoals Appelzak om spoorlijn, snelweg en industrie buiten
te sluiten. Stoppen met bedrijvigheid in het dorp en haven die niet ten dienste is van het dorp. Zorg dat
de dorpsstraat (Steenweg) een dorps karakter krijgt en er niet uitziet als een landingsbaan van een
vliegveld.
Je wordt als het ware helemaal ingebouwd door industrie. Je kunt dan de leefbaarheid etc. aanpakken,
maar het dorp wordt helemaal weggestopt. Dat wil toch niemand.
Jeugd in het algemeen. Het dorpshuis ook echt als dorpshuis laten gelden, niet met belachelijk hoge
prijzen zodat het geen toekomst heeft. Voor de jeugd meer gelegenheden bieden, niet alleen voor de
kleintjes maar ook voor de pubers. Ik wil weten wie onze wijkagent is. Een bankvoorziening d.m.v. een
pinautomaat moet 24/7 bereikbaar zijn.
Jonge gezinnen aantrekken door goedkope woningen te bouwen.
Laat de braakliggende gebieden niet zo lang braak liggen maar ga direct over tot gebruik of invulling.
Kijk naar de havengebieden. Komt er tegenwerking ga dan in serieus overleg. Laat het vanaf nu stoppen
met berichtgevingen over het dorp door allerlei instanties. Hierdoor is er al zeer veel schade toegebracht.
Laat de gemeente garant staan voor de mensen die hun huis willen verkopen, zodat dit een hoge druk van
de schouders van deze mensen wegneemt.
Leefbaarheid bevorderen: een degelijke supermarkt en een pinautomaat!!! De maatregelen die nodig is
voor het uitkopen van alle bewoners, alle bewoners compenseren voor het onverkoopbaar worden van de
huizen, onze huizen worden minder waard hierdoor.
Leefbaarheid van een geïsoleerd dorp is alleen mogelijk bij veel meer inwoners, waardoor verenigingen
en middenstand weer bestaansrecht hebben. Mijns inziens meer dan 2000 inwoners.
Maak het dorp aantrekkelijker voor de oudere jeugd, zet bijvoorbeeld net buiten het dorp richting
Waterweelde voor hen een half pipe met basketbalveld neer. Voor hen is niets te doen in het dorp en
hierdoor gaan ze rottigheid uithalen en op deze plek heeft niemand overlast van ze. Zorg voor verlichting
's avonds eventueel door zonnepanelen overdag op te laden. En houdt de Appelzak in zijn geheel in stand
incl. strandje, dit is voor mensen met honden en de jeugd zomers een heerlijke ontspanningsplaats.
Maar ik vind het te moeilijk om verder toe te lichten. Zoals het er nu bijstaat gaat het niet goed, mensen
kunnen hun woning niet meer verkopen en dat is heel erg.
Maatregelen die het karakter van het dorp behouden.
Maatregelen die het karakter van het dorp behouden.
Meer activiteiten voor de jeugd. Beter openbaar vervoer.
Meer bedrijvigheid, toerisme, uitbreiding haven, kindvriendelijkheid.
Meer bossen aanleggen om het dorp om geluid te dempen.
Meer en betere middenstand. Voorziening voor ouderen en jongeren. Beter openbaar vervoer, vooral in
het weekend. Gegarandeerde spreekuur van huisarts en fysiotherapeut.
Meer en betere middenstand. Voorzieningen voor ouderen en jongeren. Beter openbaar vervoer, vooral
in het weekend. Medische zorg op het dorp dat blijft (huisarts). Haven op dorp en Appelzak opknappen.
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Meer groen aan de Steenweg. Aan de Steenweg dient 30 km/u gereden te worden, maar mensen rijden
nu veel te hard. Asfalt vervangen door klinkers en het planten van bomen zou hier een oplossing zijn.
Maak van de haven een recreatiegebied. Ik mis een gezellige kern in het dorp.
Meer handhaving van de 30km zone, alleen vrachtverkeer op verharde wegen, groenstroken rondom
Moerdijk.
Meer huizen bouwen. Een supermarkt.
Meer voor de jeugd, beter openbaar vervoer.
Meer woningbouw. Dit komt ten goede aan de plaatselijke verenigingen. De muziekvereniging is al
opgeheven dit jaar doordat er te weinig mensen (vooral jongeren) waren. In 1968 10 woningen gebouwd,
in 2001 15 woningen gebouwd.
Meer woningen betekent meer leefbaarheid, meer jeugd of nieuwe aanwas. Dit betekent automatisch dat
het dorp Moerdijk verzekerd is van het voortbestaan. Investeren in een nieuw gemeenschapshuis lijkt me
weggegooid geld omdat er maar weinig ouderen gebruik van maken.
Mensen uitkopen die weg willen uit het dorp Moerdijk. Zodat deze zonder schulden kunnen vertrekken
en ergens anders iets nieuws kunnen opbouwen.
Met de beoogde uitbreiding van industriële activiteiten zijn geen doeltreffende maatregelen denkbaar
waarmee de leefbaarheid in stand, laat staan verbeterd kan worden. Zuidwestelijke wind zal de stank en
stofoverlast doen toenemen, Zuidoostelijke wind veroorzaakt vanaf het Logistiek Park een toename van
fijnstof en lawaai van het komende en gaande vrachtverkeer. Bovendien zullen met name de lagere
frequenties (zoals ook nu het geval) door de geluidswal niet worden tegenhouden.
Met de brand van Chemie-Pack Moerdijk ben ik al van kastje naar de muur gestuurd. Zeker met mijn
koopwoning die hierdoor al minder waard is geworden en moeilijker verkoopbaar is. En nu met deze
plannen zakt dit nog verder in en we worden niet gesteund door burgemeester en wethouders.
Met die voorstellen wordt het er niet beter op.
Met ja bedoel ik dat de plannen niet voldoende zijn om de leefbaarheid op te krikken. Door alle
ruchtbaarheid zijn de huizen niet te verkopen en zal het dorp langzaam uitsterven. Het heeft mijns
inziens geen enkele nut om nog verdere maatregelen te nemen. Wie wil er nu in een
INDUSTRIEGEBIED wonen? Met alle gevaren van dien?
Met meer oprukkende industrie in voor- en achtertuin, hierbij gepaard gaand meer verkeer, chemische
overlast en met overslag in logistiek park en extra havencapaciteit geluid, een wal waar wij tegenaan
kijken en een wispelturig politiek klimaat is de enige oplossing het gehele dorp de gelegenheid te geven
te verplaatsen met en bij elkaar, bijvoorbeeld als nieuwe wijk bij Zevenbergen. Economisch een impuls,
je stelt de bewoners voor een reële keus en voorkomt dezelfde discussie wederom over +/- 10 jaar.
Gebied dorp Moerdijk komt vrij voor verdere economische doeleinden in de toekomst.
Misschien zijn sommige zaken al genoemd, maar toch. Er moet iets gedaan worden aan het
verenigingsleven, sommige verenigingen zijn op sterven na dood en sommige zijn het al. Er moet iets
aan een beperkte vorm van middenstand worden geregeld. Eventuele initiatieven van bewoners moeten
worden gestimuleerd en financieel worden gesteund, ik denk daarbij aan evenementen. Uiteraard moet
het sluipverkeer definitief verdwijnen.
Moerdijk bestaat voor het grootste gedeelte uit koopwoningen en deze eigenaren zien nu alleen de pot
met geld voor ogen en denken niet meer aan de eensgezindheid die er wel altijd is geweest in het dorp.
Bedenk een plan om de waarde van deze huizen te behouden en dan zullen er meer mensen kiezen voor
behoud van het dorp.
Moerdijk promoten bij de bevolking in Nederland zodat woningbouw in het dorp nut heeft en dat
Moerdijk kan groeien zodat ook de lokale horeca en andere bedrijven meer bestaansrecht hebben.
Moerdijk weg, alles is al stuk gemaakt. Je huis is niet meer verkoopbaar. Iedereen in zak en as, weg geld.
Niet nog meer chemische industrie. Strenger controleren bij chemische bedrijven. Bij overschrijding
geen financiële sanctie maar het bedrijf tijdelijk sluiten. Zorg dat groenvoorziening fatsoenlijk wordt
onderhouden, evenals straatwerk. Vroeger was het een mooi dorp. Geef ons het gevoel erbij te horen,
niet erbij te hangen.
Niet teveel aso's in de straat die een ander niet wil hebben. Onze straat Julianastraat is de laatste jaren
hard achteruit gegaan.
Niet teveel van buitenaf halen. Gun de jeugd van Moerdijk een huurhuis, niet zoals in de Julianastraat
een Poolse kolonie. Allemaal uitkeringstrekkers en voedselbankactivisten.
Nieuwbouw.
Nieuwe steiger terugplaatsen in de haven zoals voorheen het geval was. Mooie aanlegplekken voor de
mensen binnen ons dorp met een bootje (die daarop voorrang krijgen). Geluidswal niet door het bos
heen. Het bos is een plek waar de mensen graag komen om te wandelen of hun hond uit te laten.
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Nieuwe wegen voor een beter bereik industrieterrein en ontlasting van het werkverkeer in het dorp.
Niks doen en mensen een goede uitkoopregeling bieden.
Nog betere maatregelen tegen vooral stank- en geluidsoverlast. Op veel kortere termijn fietspad
Moerdijk - Zevenbergen.
Nog strengere controle op de uitstoot.
Nu direct stoppen met negatieve berichtgeving en breng vanaf nu alleen maar positief nieuws. Ga aan de
slag met braakliggende terreinen zoals in het havengebied. Geef er een invulling aan. Huiseigenaren zijn
intussen behoorlijk de dupe geworden van onze publieke vertegenwoordigers. Nijpels voorop en alle
provinciale instanties er achteraan. Laat de gemeente garant staan voor een normale verkoopprijs van de
huizen.
Nu staan er alleen 4 woningkavels in 2014 om te realiseren. Door binnen het dorp aandacht te schenken
aan het laten doorschuiven van oudere inwoners naar seniorenwoningen komen hun woningen vrij voor
gezinnen en starters. Zorg voor meer nieuwe woningen tussen 2014 - 2020. De toewijzing van goedkope
sociale huurwoningen aan inwoners van de gehele gemeente met minima inkomens leveren geen
toegevoegde waarde aan het positieve klimaat van het dorp. Maak de entree van het dorp vanaf de
Steenweg aantrekkelijker: Huizen verwijderen, hoge bomen plaatsen, spoorlijn verleggen en sluipverkeer
tegengaan. In een brief aan de gemeente heb ik ook nog andere ideeën aangedragen: Aanleg grote
speeltuin, ijsbaan in beheer Moerdijkers, aanleg extra aansluiting op de Appelzak, aanleg Cruijf
voetbalveldje etc.
Om het imago van het dorp te verbeteren zal er zo snel mogelijk moeten worden gestart met de geplande
maatregelen. Tevens de bouwkavels tegen een symbolisch bedrag verkopen zodat men ook kan zien dat
er nog gebouwd wordt. Dit om het imago te verbeteren. Moerdijk blijft.
Omlegging van het goederenspoor richting de snelweg A17.
Omleiding van het nu al drukke verkeer van en naar de industrie, het dorp wordt als sluiproute gebruikt.
Er is genoeg ruimte voor alternatieven. Winkels zoals een supermarkt.
Ook iets oppakken als het bedrag van LPM niet volledig komt. Handhaven op stank en daarmee m.i. op
giftige stoffen. Niet als a-sociaal vuilnisvat gebruiken.
Ook nog wat uitbreiding van het dorp in de Klaverpolder, globaal tussen de voetbalvelden en de
camping.
Op de dag dat de plannen naar buiten zijn gebracht is de huizenmarkt ook meteen ingeklapt. Het lijkt mij
eerlijker om het geld dat nu in de leefbaarheid van het dorp gestopt wordt of gaat worden beschikbaar
wordt gesteld om de mensen met een koophuis een eerlijke keus te geven om uit het dorp weg te kunnen
wat nu dus niet meer kan.
Op de eerste plaats moeten er meer voorzieningen komen om het dorp leefbaar te houden/maken. Ook
vind ik dat het sluipverkeer van en naar het industrieterrein aangepakt moet worden.
Op enkele plaatsen in het dorp een zitbank plaatsen eind Grintweg, bocht Havendijk - Zwaluwsedijk. De
haven ligt in het centrum van het dorp, niet zichtbaar sinds de aanleg van de dijk, met de trap naar de
haven. Voor ouderen met rollator, voor ouders met kleine kinderen is het niet uitnodigend naar de haven
te wandelen om boten te kijken. Jammer, het is een mooie ontmoetingsplaats voor de bewoners en
bezoekers. Jammer dat de brug is afgebroken, kinderen zaten er op hun gemak te hengelen en er waren
toch goede reparaties aan verricht. Je hoefde niet bang te zijn voor doorzakken, nu is het een aanfluiting
met die stoepen.
Openbaar vervoer in het weekend en in de avond.
Openbaar vervoer in het weekend. Pinautomaat.
Openbaar vervoer in het weekend. Voorzieningen voor jongeren.
Openbaar vervoer meer uitbreiden, bijvoorbeeld een verbinding Moerdijk - Etten-Leur. Nu eerst met de
trein naar Breda, dan met de bus naar Etten-Leur, dit duurt 2 uur.
Openbaar vervoer vaker en in het weekend. Pinautomaat, betaalbare supermarkt. Jeugdactiviteiten voor
jeugd 16-21 jaar.
Ophouden met deze onzin, het kost te veel. Het dorp niet vergroten, alleen beter onderhoud en de
voorzieningen verzorgen zoals buurthuis, winkels en iets voor de jeugd.
Oudedagsvoorzieningen, winkels.
Over het buitengebied wordt niet gesproken, tellen deze bewoners niet mee?
Overal strooien met zout als het gevroren heeft met name het fietspad naar het industrieterrein. Een
uitlaatplaats voor honden. Alle vrachtwagens bekeuren als ze door het dorp komen zonder bestemming.
De vrachtwagenchauffeurs van het industrieterrein ook daar houden.
Overlast vrachtverkeer verminderen. Geen gevaarlijke treinen met gif over de spoorlijn.
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Pak de problemen aan waar ze zijn en dat is stop verder de industrie en investeer dan toch nog eens een
keer in het dorp Moerdijk en geef ons waar we al jaren recht op hebben.
Pinautomaat, sociale voorzieningen voor oudere jeugd.
Pinautomaat, winkels.
Positieve berichtgeving over het dorp Moerdijk, zodat mensen van buiten niet langer afgeschrikt worden
om zich in het dorp te vestigen. Dat er op het industrieterrein een bedrijf is dat als afvalputje van Europa
fungeert zorgt sowieso al niet voor een goede naam voor Moerdijk. De milieu eisen zullen omhoog
moeten worden bijgesteld (stankoverlast).
Prijzen garantie voor de huizen en hier bovenop nog een leefbaarheidspremie. Gemeenteraadsleden
moeten zelf in het dorp gaan wonen en zo ook de stank van het al aanwezige industrieterrein gaan
opsnuiven.
Reële verkoopgarantie voor de woningen en grond. Nu zijn de mensen verplicht om te blijven.
Roode Vaart niet verplaatsen en geluidswal niet plaatsen. Hondenlosloopveld. Winkels.
Schade vergoeden die reeds ontstaan is. Grotere financiële injectie om de ontstane drempel te slechten.
Garantie voor onze woningen, als we weg willen ook weg kunnen, voor een reële prijs op kopen van
woningen. Herziening uitbreiding industrie.
Sinds kort maak ik regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. Ik reis daarmee van Moerdijk naar het
station Lage Zwaluwe. Er komt 1x een grote bus, daarna 1x per uur een buurtbus op vrijwillige basis.
Systeem van de buurtbus is oké. Als ik terugkom van mijn werk gaat de laatste buurtbus rond 17:37 uur.
Als de trein vertraging heeft heb je geen vervoer meer, dus graag beter openbaar vervoer.
Slingers uit de Frisostraat en Steenweg halen om files te voorkomen.
Sluipverkeer beperken en spoorlijn omleiden i.v.m. plannen voor tweede spoor en meer treinen met
gevaarlijke stoffen die dan voorbij komen.
Sluipverkeer Frisostraat tot 0% terugdringen. Spoorlijn gevaarlijke stoffen langs A16/A17 laten lopen,
dus verder weg van het dorp Moerdijk. Dijk tussen haven en Havendijk open maken en een
toegangspoort creëren zodat de haven toegankelijk wordt voor iedereen.
Sluipverkeer: Het dorp wordt als doorgangsroute gebruikt om van het industrieterrein naar de A16 en
A17 te komen, gaat veelal gepaard met hoge snelheden. Zorg voor uitbanning hiervan, dit had al jaren
eerder moeten gebeuren. Parkeerproblemen in de woonstraten. Veel bedrijfsauto's die een plek innemen
waardoor er op de stoep geparkeerd wordt. Ook hier worden geen acties ondernomen.
Sluipverkeer: het dorp wordt als doorgangsroute gebruikt om van het industrieterrein naar de A16 en
A17 te komen, veelal gepaard met hoge snelheden. Zorg voor uitbanning hiervan. Dit had al 10 jaar
geleden moeten gebeuren. Parkeerproblemen in de woonstraten. Veel bedrijfswagens die een particuliere
parkeerplaats innemen en maar op de stoep parkeren. Ook hier wordt niets aan gedaan, daarom heb ik
geen vertrouwen in de gemeente.
Snel duidelijkheid. Als er voor leefbaarheid gekozen wordt, maatregelen snel doorvoeren om vertrouwen
bewoners in de overheid te herstellen. Landbouwgronden rondom Moerdijk blijven behouden. Zoveel
mogelijk groenvoorziening. Parallelweg, om files op A16/A17 te vermijden na de aanleg van logistiek
park. Geluidswal zo weinig mogelijk zichtbaar (beplanting, groen, bomen). Hoeveel tijd neemt de bouw
van zo’n geluidswal in beslag? Moerdijk positief in het nieuws brengen. Jonge mensen met kinderen
proberen aan te trekken ( niet alleen lage inkomens). Strenger zijn met milieuovertredingen (enkel
waarschuwing heeft geen zin). Geldcompensatie voor huidige bewoners (huizen zijn onverkoopbaar en
in waarde gedaald door uitspraken van diverse commissies). Waardegarantie van de woning: Zodat
mensen in de toekomst toch nog de woning aan een marktconforme prijs kunnen verkopen.
Supermarktje, pinautomaat, meer busverbindingen per dag, activiteiten voor de jeugd. Wat gebeurt er
met het strandje? Wat zijn de plannen voor het opknappen van de haven?
Snel duidelijkheid. Als er voor leefbaarheid gekozen wordt, maatregelen snel doorvoeren om vertrouwen
bewoners in de overheid te herstellen. Landbouwgronden rondom Moerdijk blijven behouden. Zoveel
mogelijk groenvoorziening. Parallelweg, om files op A16/A17 te vermijden na de aanleg van logistiek
park. Geluidswal zo weinig mogelijk zichtbaar (beplanting, groen, bomen). Hoeveel tijd neemt de bouw
van zo’n geluidswal in beslag? Moerdijk positief in het nieuws brengen. Jonge mensen met kinderen
proberen aan te trekken (niet alleen lage inkomens). Strenger zijn met milieuovertredingen (enkel
waarschuwing heeft geen zin). Geldcompensatie voor huidige bewoners (huizen zijn onverkoopbaar en
in waarde gedaald door uitspraken van diverse commissies). Waardegarantie van de woning: Zodat
mensen in de toekomst toch nog de woning aan een marktconforme prijs kunnen verkopen.
Supermarktje, pinautomaat, meer busverbindingen per dag, activiteiten voor de jeugd. Wat gebeurt er
met het strandje? Wat zijn de plannen voor het opknappen van de haven?

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

47

Mediad Data

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Snelheid op de Steenweg aanpakken. er wordt hier hard gereden en als voetganger is dat niet prettig als
je geregeld opzij moet springen voor de auto's. Verkeer dat naar het industrieterrein gaat omleiden.
Vanaf 4 uur kom je het dorp niet in omdat er 1 stoet vanaf het industrieterrein komt.
Speciaal aandacht voor natuurgebied Appelzak.
Spoorweg verleggen en parallel laten lopen met A17. Dorp laten groeien naar 1700 -1800 inwoners.
Stankoverlast afvalverwerkingsbedrijven tegengaan.
Stoepranden en stoepen gangbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Oversteekplaatsen.
Het kort houden van de groenvoorzieningen. De boodschappen in het dorp kunnen doen. Geen last meer
van sluipverkeer hebben. Goed openbaar vervoer.
Stop met het uitbreiden van de industrie ten koste van woon- en leefomgeving. Stop sluipverkeer. Het
meten van de luchtkwaliteit is goed, maar maak nu eens echt werk van het opsporen en beboeten van
overtreders. Stel je garant voor de waarde van onze woningen. Voorkom dat deze discussie zich over een
aantal jaren weer voordoet.
Stoppen met alle plannen die te maken hebben met de industrie.
Stoppen met industrieterrein bouwen, hierdoor kan de leefbaarheid niet in stand worden gehouden.
Stoppen met onzin te verkopen, wat je van plan bent gaat toch door.
Stoppen met plannen die te maken hebben met uitbreiding van industrie en de daarbij behorende
transportbewegingen.
Stoppen met uitbreiden industrie. Ophouden met negatieve publiciteit rond dorp door het steeds weer
oprakelen van plannen voor industriële uitbreiding. Afspraak dat er niet meer aan het dorp zal worden
getornd in de toekomst. Garanties voor de bewoners hiervoor.
Strenge en rechtvaardige controle op stankoverlast op zowel het industrieterrein Moerdijk maar ook op
het Hollandsch Diep. Ik ben een groot voorstander om de Appelzak te behouden of zoveel mogelijk.
Tegenberichten naar de media dat het dorp Moerdijk behouden blijft. Herstellen van de waarde van de
woningen. Excuses van de gemeente naar de inwoners van Moerdijk voor het zaaien van zoveel onrust.
ATM verplaatsen. Sluipverkeer weg.
Teveel om het nog leefbaar te houden. Nieuwe of oude huizen worden niet verkocht. De wandel- en
fietswegen zijn slecht.
Toename economisch verkeer van en naar industrieterrein via het dorp Moerdijk teniet doen door
verleggen verkeersstroom.
U moet gewoon beseffen dat meer industrie ABSOLUUT niet kan. DAT is dé maatregel! Behalve punt
LPM zijn de andere punten een goede aanvulling! Wel een rare omkoop regeling: pas bij doorgang LPM
komt er 12 miljoen voor het dorp beschikbaar....... Stop met de onzin en verkwisting! Vul het huidige
industrieterrein verder in, is nog meer dan 30% braak/beschikbaar!! Wat u nu van plan bent is gewoon
het dood laten bloeien van het dorp Moerdijk zelf!!
Uitbreiden aantal woningen, pinautomaat, supermarkt, onderhoud haven.
Uitbreiden van het dorp qua winkels.
Uitbreiding stoppen en meer groen.
Uitbreiding stoppen.
Uitbreiding van het dorp in de Klaverpolder tussen de voetbalvelden en de camping.
Uitkopen van de woningbezitters die willen verhuizen. Verhuur deze panden, waarmee echte leegloop
van het dorp wordt voorkomen. Bovendien worden zo (een deel van) de kosten terugverdiend. Of nog
beter, leg het LPM aan op de plek waar nu het dorp ligt.
Uitkopen van het dorp want het wordt alleen maar slechter. Elke keer wordt er afgepakt of ingedamd,
o.a. het spoor. De Roode Vaart is ook niet in stand gehouden maar verarmd.
Valt naar mijn mening niet leefbaar te maken, enige optie dorp opheffen.
Van veel genoemde maatregelen zal de realisering zo lang op zich laten wachten dat de bedoelde
effecten verloren zullen gaan, waarna ze oplossen in de dan nieuwe problemen en inzichten. Op zich is
hier niets mis mee, maar het kan nooit een uitgangspunt zijn. Wees visionair en realistisch en begin er
niet aan (alles ten spijt, want dat blijft). Het dorp wel zo leefbaar mogelijk houden, zolang dat nodig is. !
Vanwege de in het verleden gedane beloften weten we dat ze geen vertrouwen voor de toekomst kunnen
bieden. Dit is een gepasseerd station, met dank aan het pappen en nathouden door de politiek.
Veel meer huizen bouwen.
Veel meer inwoners en het industrieterrein stoppen.
Veel meer woningbouw om de verenigingen in stand te houden.
Veel meer woningbouw. Sinds het bestaan van het industrieterrein 45 jaar geleden is de woningbouw zo
goed als tot stilstand gekomen wat de leefbaarheid van het dorp niet ten goede is gekomen.
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Veel nieuws in de media laten komen met positief nieuws over het dorp Moerdijk. Concreet in het dorp:
meer politie om de criminaliteit tegen te gaan, zorgen voor controles op residentie Waterweelde omdat
daar gespuis zit.
Veiligheid omtrent de bewoners.
Verbeter op de eerste plaats de toegang tot de haven zoals die vroeger was. Weg met de trap. In
Willemstad loop je vanaf de haven toch ook gelijk het stadje binnen of zie ik dat verkeerd?
Verbeteren bestrating.
Verbeteren openbaar vervoer.
Verbetering openbaar vervoer.
Verhuis het industrieterrein naar een eiland op zee. Met deze enquête wordt de verantwoording naar de
bewoners van Moerdijk verlegd. Deze moeten maar beslissen of zij wel of niet weg willen.
Verkeersoverlast: omleggen van weg naar industrieterrein, sluipverkeer naar het industrieterrein dat nu
gebruikt maakt van de Steenweg/Johan Willem Frisostraat moet voor het dorp al worden omgeleid via
een weg die bijvoorbeeld parallel loopt aan het goederenspoor. In het dorp moeten betere maatregelen
worden getroffen om de snelheid te beperken (wegversmallingen, obstakels etc). Controle op naleving
snelheidsbeperking. Controle op naleving "enkel bestemmingsverkeer". Stankoverlast vanuit industrie
moet worden aangepakt: huidig niveau is al niet acceptabel en moet dus omlaag worden gebracht. Bij
uitbreiding van de industrie moet er preventief worden gekeken naar geluids- en stankoverlast om te
voorkomen dat dit zal toenemen.
Verkoop woningen garanderen voor een goede prijs. Geen uitbreiding industrie. Meer geld besteden in
het dorp.
Verkoopgarantie voor huiseigenaren tegen een redelijk bedrag en aanleg compensatie natuurgebied voor
verlies aan Appelzak. Ook forse investeringen van de gemeente zijn nodig om duidelijk te maken dat de
gemeente het meent met het behouden van de leefbaarheid.
Verplaatsen industrie. Ik weet dat dit onmogelijk is dus blijft er alleen maar verplaatsen dorp over voor
het verkrijgen van woongenot.
Verslagen van "Hart van Moerdijk" van bijeenkomsten daarover.
Voldoende budget om dorp Moerdijk te verplaatsen.
Voldoende geld ter beschikking stellen om bewoners te compenseren voor een andere (duurdere)
huurwoning en huiseigenaren uit te kopen om zich elders te kunnen vestigen.
Voldoende middelen om mensen uit te kopen en te compenseren.
Volledig voorkomen van sluipverkeer door omleggen van de verkeersweg naar industrieterrein,
voorkomen stank-, geluid- en verkeersoverlast. Maatregelen nemen op structureel overschrijden van
30km zone (met name Steenweg), snelheid door vrachtwagens en particulier verkeer. Hier zeer
nadrukkelijk op toezien en voortgang terugkoppelen aan de bewoners.
Voor iedereen is leefbaarheid iets anders, voor mij en mijn gezin is dat bijvoorbeeld: een pinautomaat,
goede busverbinding naar Breda, je veilig voelen op straat, voldoende sport en spel voor de jeugd en een
plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten cq kunnen hangen zonder overlast te bezorgen aan
omwonenden.
Voor mij is leefbaarheid ook de waarde van het huis waar ik in woon en de positie op de verkoopmarkt,
naar mijn mening is dat de afgelopen maanden flink gedaald en ik heb niet het idee dat het met deze
maatregelen weer gaat stijgen op korte termijn. Dit brengt financiële onzekerheid met zich mee en dat
maakt de leefbaarheid alleen maar slechter. Als het plan doorgaat zitten we voorlopig nog in de troep wat
de leefbaarheid en de waarde van onze huizen ook niet beter maakt. Daarnaast is Moerdijk de afgelopen
tijd alleen slecht in het nieuws gekomen dus het dorp zal positiever weggezet moet worden in de media.
En het bouwen van nieuwe huizen gaat de positie van huizen die nu op de markt te koop staan ook niet
verbeteren. Ik denk dat eerst de huizen die nu te koop staan verkocht moeten worden voordat er nieuwe
huizen gebouwd worden.
Voor mij niet van toepassing.
Voor mij niet van toepassing.
Voor mijn leefgenot in Moerdijk is gebied "de Appelzak" erg belangrijk. Indien er een groene wal
geplaatst wordt door dit gebied heen vind ik dat dit gecompenseerd moet worden. Een bosrijk gebied
vind ik belangrijk. Moerdijk moet goed toegankelijk blijven vanaf de snelweg en de sluiproutes moeten
worden aangepakt. Graag zou ik zien dat er een verbinding gemaakt wordt voor wandelaars tussen de
Julianastraat en de Appelzak.
Voor ouderen een goede supermarkt.
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Vroeger waren er op de Roode Vaart twee scheepswerven en op Moerdijk 1. Er werd vroeger nooit
gesproken over geluidsoverlast. Er werd nooit gezeurd. Waarom een geluidswal door middel van een
muur? Zet er bomen neer, anders lijkt het op de Berlijnse Muur of de muur tussen Palestina en Israël.
Waarde garanderen van koopwoningen.
Wat ik belangrijk vind wat leefbaarheid betreft is straatverlichting, beloopbare trottoirs als het donker is,
geen stankoverlast etc.
Weg met het sluipverkeer, spoorlijn verleggen, ATM uitkopen, OZB waarde herstellen.
Wegwezen met dat industrieterrein, van de 1300 inwoners uit Moerdijk werken er maximaal 10 op het
industrieterrein. Nu moeten wij weg om zoiets uit te breiden.
Winkels, medische voorzieningen, fysiotherapie praktijk, beter openbaar vervoer, pinautomaat.
Winkels.
Winkels.
Winkels. Pinautomaat. Grondig onderzoek naar gezondheid van de inwoners. Grondig onderzoek naar de
stoffen die vrijkomen door de industrie. Mensen een veilige woonomgeving bieden.
Woon/werk situatie stimuleren voor kleinere ondernemers die zich willen vestigen in het dorp.
Bereikbaarheid naar Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert aanpakken, in de toekomst moet dat beter.
Zeker in het weekend is bijvoorbeeld de huisartsenpost in Klundert moeilijk te bereiken. De basisschool
zal moeten blijven om jonge gezinnen te behouden in het dorp. Verbeteren plezier haven, wellicht in
combinatie met de camping om toerisme aan te trekken.
Ze moeten de maatregelen ook uitvoeren. Haven opknappen. Woningbouw, gemeenschapshuis, sociale
huurwoningen niet aan mensen die geen binding hebben met Moerdijk.
Zekerheid dat de basisschool behouden blijft. Voor jonge gezinnen is Moerdijk anders niet interessant.
Leefbaarheid is ook onbezorgd wonen. Wie sluit andere incidenten zoals Chemie-Pack en het later toch
niet leefbaar kunnen wonen uit voor de toekomst? Hoe zit het met mijn oudedagsvoorziening? Mijn huis
wordt onverkoopbaar en elk jaar minder waard. Een nieuw dorpshuis: Prima, maar wat is de meerwaarde
qua activiteiten welke georganiseerd worden? Bijvoorbeeld Zumba in de Ankerkuil is niet meer
kostendekkend voor de instructrice, dus binnenkort wellicht geen Zumba meer. Hebben we dadelijk een
nieuw dorpshuis maar staat deze leeg omdat er geen activiteiten ontplooid kunnen worden door te lage
opbrengsten en te hoge kosten.
Zoals de plannen nu op tafel liggen zal het nooit meer leefbaar worden op Moerdijk.
Zoals ik bij de vorige vraag al heb aangegeven. Je kan wel huizen gaan bouwen maar als er geen mensen
willen komen wonen heb je er niks aan. Zorg ervoor dat Moerdijk positief in het nieuws komt en dat het
imago van het dorp verbeterd wordt dan heb je wellicht de kans dat er mensen hier willen komen wonen.
Zorg dat natuurgebied Appelzak tussen het dorp Moerdijk en het industrieterrein als groene buffer
gehandhaafd blijft en zeker niet kleiner wordt. Wordt dit gebied wel kleiner, compenseer dat dan elders
rond Moerdijk.
Zorg samen met gemeente, ondernemers en inwoners voor leuke activiteiten. Moerdijk te kijk was een
groot evenement waar mensen naar toe komen, zo kom je ook van je saaie imago af. Geef de Steenweg
smoel, net zoals de hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Groenstrook, nette straatverlichting en knap de
haven mooi op zodat Moerdijk trots kan zijn op de haven. Jachthaven, mooie aanlegsteiger, eventueel
verplaatsen van de snackbar. Wandelroute door de Appelzak.
Zorgen dat de basisschool in het dorp open kan blijven ondanks dat het leerlingaantal afneemt. School is
de eerste binding met ouders onderling. Zorgen dat brandweerkazerne open blijft. Dit zorgt voor een
veiliger gevoel bij bewoners. Sluipverkeer en hardrijders die naar industrieterrein gaan hard aanpakken.
Zorgen dat de jongere generatie niet weggaat uit Moerdijk en deze tegemoet komen bij het kopen of
huren van een huis. Niet de huurhuizen aan verslaafden of moeilijke personen van buiten het dorp
volstoppen wat al vele malen is gebeurd.
Zorgen dat de subsidies voldoende zijn om dergelijke evenementen te organiseren. De oldtimer
vereniging organiseerde elk jaar een groot feest waar veel Moerdijkers naar uit keken, maar doordat de
gemeente de subsidie terugdraaide kon deze vereniging hier niet meer mee doorgaan. Zorgen dat de
kermisexploitanten geen stageld hoeven te betalen, want de verdienste zijn al minimaal en als ze dan ook
nog stageld moeten betalen, blijven ze weg en heeft de jeugd geen kermis meer.
Zorgen dat er betaalbare woningen gebouwd worden voor de jongeren en zorgen dat ze hier blijven.
Zorgen dat het dorp structureel bijgehouden wordt.
Zorgen dat ik en mijn andere leeftijdsgenoten altijd voorrang krijgen bij het huren of kopen van een
woning op Moerdijk en niet mensen van buiten Moerdijk die ergens anders niet welkom zijn.
Zorgen dat kern Moerdijk leefbaar blijft. Het belangrijkste is dat er in de kern Moerdijk verenigingen in
stand blijven, zoals de school, voetbal, carnaval, vogelvereniging, toneel etc.
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Zorgen dat mensen hier met plezier kunnen blijven wonen en anders met "plezier" op een prettige manier
kunnen vertrekken. Een goede oprotpremie.
Zoveel mogelijk met het aankomende industrieschap van het dorp af te gaan.
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"Als".. Laten ze zich aan hun woord houden. Ik woon hier al 28 jaar, heb vrienden en kennissen. Die
horen wel tot die toekomst en graag in dit dorp. Uit een stad naar een dorp verhuisd.
2 is ook van toepassing. Met alleen deze voorgestelde maatregelen ben je er nog niet. Gemeente laat zien
dat jullie hart hebben voor dit mooie dorp. Laat zien dat jullie te vertrouwen zijn.
Alleen als alles echt daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden zoals het beschreven staat. Anders worden er
weer dingen gezegd en niet waar gemaakt, dat is hier al vaker gebeurd.
Alleen als de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en ons dorp niet weer het opzij geschoven kindje
wordt/BLIJFT.
Alleen bij het uitvoeren van voorgestelde maatregelen is het mogelijk het dorp in de toekomst te
behouden. Dus ook de maatregelen (voorwaarden) verwoord in vraag 4.
Alleen zie ik absoluut het nut van de geluidswal niet, hoe hoog wil je deze bouwen. Ten eerste raken wij
daarbij een stuk groenstrook (Appelzak) kwijt. Ten tweede houd je hier echt de stankoverlast niet tegen,
dus benut dit geld liever aan nuttige maatregelen. En ook is op de tekening niet duidelijk hoe de
omlegging van de Roode Vaart ten opzichte van het dorp komt te liggen en waar precies. Daar is de
gemeente nog niet echt duidelijk in.
Als …..
Als al deze plannen worden uitgevoerd zal de leefbaarheid verbeteren maar erg belangrijk is het ook dat
er zekerheid komt over de uitvoering van deze plannen, maar ook dat we over 10-15 jaar niet alsnog
moeten vertrekken.
Als alles goed uitgevoerd wordt en de mensen weinig tot geen last krijgen dan zie ik wel toekomst.
Als alles wat ze beloven nagekomen wordt, komt alles goed.
Als alles wordt gedaan zoals beschreven gaat het lukken hoop ik.
Als de bewoners maar niet worden weggedacht van het dorp Moerdijk.
Als de gemeente voet bij stuk houdt en de voorgestelde plannen voor het dorp gestalte geeft is er volgens
mij een prima toekomst van Moerdijk. Maar dan moeten de bewoners hier wel achter staan en hun oren
niet zo naar de media laten hangen waar nog nooit iets goed van is uitgegaan.
Als de geplande maatregelen zoals beschreven uitgevoerd worden heb ik daar veel vertrouwen in dat het
behoud van Moerdijk gewaarborgd is. Mochten deze geplande maatregelen niet of gedeeltelijk
uitgevoerd worden wil ik echt ander antwoord aankruisen en is het antwoord wat ik nu heb gegeven niet
meer van toepassing.
Als de maatregelen worden uitgevoerd is hier heel goed te leven net als op dit moment.
Als de maatregelen worden uitgevoerd.
Als de plannen die er beschreven staan worden uitgevoerd, denk ik dat Moerdijk leefbaar blijft. Het dorp
zal er alleen maar beter van worden.
Als de plannen doorgang kunnen vinden en het dorp als dorp aantrekkelijk is en blijft, zal ook de jongere
generatie eerder in het dorp blijven om een bestaan op te bouwen.
Als de plannen doorgang kunnen vinden en het dorp als dorp aantrekkelijk blijft, zal ook de jongere
generatie eerder in het dorp blijven wonen.
Als de voorgestelde besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd kan dorp Moerdijk blijven bestaan. Wij
gaan toch geen dorp amoveren, terwijl dit dorp de naamgeving is van de gemeente MOERDIJK.
Als de voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden dan wordt Moerdijk misschien iets aantrekkelijker
voor buitenstaanders die hier willen komen wonen en dat dan de huizen ook weer verkoopbaar worden.
Leefbaarheid is als je ergens ongedwongen kan wonen en dat is op Moerdijk nu niet want we kunnen
geen kant op. Alles is sinds uitspraak Nijpels onverkoopbaar geworden.
Als de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd blijft de overlast binnen de perken.
Als deze plannen werkelijk worden uitgevoerd dan zie ik toekomst voor Moerdijk. Maar zet uw woorden
om in daden en laat zien dat de gemeente Moerdijk ook staat voor het dorp Moerdijk.
Als er een nieuw multifunctioneel centrum gebouwd wordt in Moerdijk, is de kans groot dat er voor de
kern in Moerdijk een zekerheid van bestaan is.
Als er huizen gebouwd worden die betaalbaar zijn, zal de jeugd ook op het dorp blijven. Nieuwbouw zal
ook mensen aantrekken die op het industrieterrein werken maar iedere dag veel reistijd kwijt zijn.
Als er inderdaad wordt gebouwd en in de leefbaarheid wordt geïnvesteerd zouden we hier zeker kunnen
blijven wonen.
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Als er voorzieningen zijn passend bij een klein dorp, dan is de leefbaarheid voldoende gegarandeerd en
is het mogelijk om koophuizen te kopen en verkopen.
Als het aan de mensen ligt wel, de overheid is een andere zaak. Daar zijn veel teveel instanties mee
gemoeid.
Als het beschikbare geld inderdaad aan het dorp Moerdijk wordt besteed.
Als het dorp leefbaar blijft wil iedereen er wel blijven wonen.
Als het geld dan niet op is om het dorp op te knappen, zoals straten, stoepen, verlichting en
groenvoorziening. Er wordt zeer weinig gedaan.
Als het gemeentebestuur nu wel het geld aan Moerdijk wil besteden dan moet het goed komen hopen
wij.
Als het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd heb ik daar vertrouwen in.
Als het plan wordt uitgevoerd heb ik er vertrouwen in dat dit een positief effect heeft op de toekomst van
Moerdijk.
Als het wordt uitgevoerd. Er zijn ons in het verleden meer dingen beloofd maar niet uitgevoerd.
Als in kleine stappen huizenbouw wordt toegestaan dan komen de middenstand en de investeerders
vanzelf. Er is dan misschien vertrouwen in verdere plannen.
Als Moerdijk meer leefbaar wordt en op zeer korte termijn de plannen worden uitgevoerd. Niet langer
wachten hiermee.
Als we weinig hinder hebben van geluid- en stankoverlast is er een toekomst van ons dorp.
Als ze de beloftes maar waar maken.
Als,ja ALS de voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd en het vertrouwen keert terug, dan is dat in
ieder geval een goed uitgangspunt. Er is echter voor ons weinig zekerheid, want nu weer komen de
berichten op ons af betreffende de realisatie van het LPM wat ook een factor is bij de inwoners. Wat gaat
DAAR weer gebeuren, vraagt men zich af en ook de vraag als het dorp blijft bestaan en er gaat na
verloop van tijd alsnog iets "FOUT''. De vrees bestaat dat men dan zal zeggen: "Jullie hebben ZELF voor
het behoud van het dorp gekozen''.
Begin zo snel mogelijk met de maatregelen, dan krijgen we misschien weer een beetje vertrouwen in de
gemeente.
Buiten de voorgestelde maatregelen zal ook de waarde van alle eigendommen moeten worden
gegarandeerd.
Compensatie van geleden verlies door toedoen van overheid. Onze eigendommen zijn heel erg in waarde
gedaald. Als dit niet gebeurd, zal ik vakje 3 moeten invullen.
Dan moet het wel echt uitgevoerd worden.
De gemeente Moerdijk had zelf met een plan moeten komen zoals bijvoorbeeld een nieuw dorp tegen
Zevenbergen aanbouwen met betaalbare huurwoningen en kavels voor de huizenbezitters. Dan had de
gemeente een goed plan gehad.
De genoemde maatregelen zijn volgens mij voldoende en elke supplementaire maatregel om het dorp
leefbaar te houden juich ik toe.
De geplande gebieden liggen redelijk ver van het woongebied af. De gemeente moet wel het dorp
onderhouden. De kerk was toch wel dicht gegaan, geen mensen. De harmonie was er niet meer. Bij de
jeugd loopt de voetbal en clubs goed.
De geplande maatregelen voor de leefbaarheid dienen uitgevoerd te worden. Garantie van de waarde van
koopwoningen. Een definitief besluit nemen over het LPM. Wanneer er het hopelijk niet komt. De
discussie nooit meer voeren.
De overlast van LPM beperken zodat wij hier als dorpelingen geen hinder van ondervinden. Investeren
in woningen zodat er meer mensen kunnen komen wonen. Hierdoor kan wellicht ook het
verenigingsleven weer opbloeien en kunnen er eventueel meer voorzieningen komen. Als er geen
mensen hier komen wonen of mensen vertrekken massaal, dan zie ik geen toekomst. Een goede PR is
wat mij betreft dan ook noodzakelijk.
De toekomst is op dit moment al aanwezig maar het grote minpunt is de onzekerheid die er al jaren
heerst. Daarom is het belangrijk om snelheid te maken om de plannen ook daadwerkelijk uit te gaan
voeren.
De toekomst is op dit moment al aanwezig maar het grote minpunt is de onzekerheid die er al jaren
heerst. Daarom is het belangrijk om snelheid te maken om de plannen ook daadwerkelijk uit te gaan
voeren.
Denk in ieder geval voor de komende 10/15 jaar maar daarna??
Denk van niet.
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Die jaren die ik nog heb zal ik hier wel volmaken hier, maar het moet niet zo zijn dat personen die
nergens goed terecht kunnen allemaal naar Moerdijk komen.
Dit heeft alleen een toekomst als er ook gebouwd wordt elders in ons dorp. Meer kavels volbouwen met
sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
Door deze plannen te verwezenlijken gaat de leefbaarheid wel omhoog. Feit is dat er meer industrie en
dus de nodige overlast bijkomt.
Door het dorp aantrekkelijk te maken blijft de jeugd hier wonen, rustig en vriendelijk dorp.
Door te bouwen en opknappen van het dorp kan de negatieve spiraal doorbroken worden.
Doordat we, zolang het industrieterrein er ligt ons dorp trouw gebleven zijn, anders hadden er veel meer
inwoners hun biezen gepakt.
Echt uitvoeren van de plannen.
Een toekomst is er alleen als iedereen blijft en alle voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd.
Er is alleen een toekomst voor Moerdijk als de stankoverlast en overlast van verkeer afneemt.
Er is alleen toekomst voor het dorp als de investeringen ook werkelijk worden doorgevoerd. Als er
enkele komen te vervallen, wordt het een ander verhaal.
Er is altijd een mogelijkheid op leefbaarheid. maar zoals ik al eerder aangaf heb ik geen vertrouwen in de
gemeente.
Er is een toekomst voor het dorp als men de leefbaarheid behoudt of verbetert.
Er is toekomst voor het dorp maar dan zal direct gestart moeten worden met de genoemde plannen voor
een leefbaar dorp. Tevens zal direct gestopt moeten worden met alle negatieve berichtgeving van allerlei
vooraanstaande figuren en instanties. Zeg alleen iets als alle voorwaarden aanwezig zijn.
Er is toekomst voor het dorp maar dan zal direct gestart moeten worden met deze plannen, zal de mond
gesnoerd moeten worden van de instanties die dit nu allemaal zijn gestart. Tevens zal er garant moeten
worden gestaan voor de mensen die hun huis of bezit nu of in de toekomst willen verkopen zodat zij een
normale verkoopprijs kunnen krijgen.
Er moet toch rekening worden gehouden met de inwoners van Moerdijk, dan gaat haventracé en
industrie samen. Niet wanneer er een bedrijf te dicht bij het dorp is geplaatst zoals is gebleken. wie heeft
daar later controle op uitgevoerd? Ter hoogte van Appelzak een strandje.
Er moeten jaarlijks enkele huizen gebouwd worden voor starters. De toekomst voor het dorp Moerdijk is
dan gelijk aan de toekomst van alle overige kleine kernen binnen de gemeente Moerdijk.
Er wordt al jaren heel veel beloofd maar niks uitgevoerd.
Er zou een toekomst voor het dorp kunnen zijn, mits er echt werk wordt gemaakt van beperken van de
overlast door bedrijven en scheepvaart (ontgassen). Er zou een toekomst kunnen zijn als er in de
toekomst niet de Klaverpolder vol gezet gaat worden met windturbines. Er zou een toekomst kunnen zijn
als er over een paar niet weer een soort Niipels visie over het dorp wordt losgelaten.
Geef positieve aandacht aan het dorp, laat zien dat het dorp bestaansrecht heeft.
Geluidswal is in mijn oog niet noodzakelijk, nagenoeg geen last van geluidsoverlast.
Goed initiatief om woningbouw te realiseren. Redelijk veel vertrouwen omdat ik het stukje cultuur,
ontspanning, recreatie niet of nauwelijks terugzie in de plannen. Aantrekkelijker maken door meer te
voorzien in locaties die niet alleen gericht zijn op havenontwikkeling en industrie, maar denk ook aan
cultuur en recreatie/ontspanning.
Graag zou ik op Moerdijk willen blijven wonen als ze nu echt gaan doen wat ze beloven. Als er
uitgekocht gaat worden wordt de situatie niet leefbaar meer, want wie wil er nu in een half
dichtgetimmerd dorp wonen? Als er uitgekocht gaat worden heb ik geen keuze meer.
Het dorp behouden in huidige staat door reeds voorgenomen voorzieningen. Dorpshuis bouwen, toegang
wegen en fietspaden aanleggen, uitvalsweg Zwaluwsedijk in tweebaansweg uitvoeren.
Veiligheidsmaatregel in geval van spoedevacuatie. Denk aan gaswolk van haven- en industriegebied,
weg- of spoorwegongeval. Inrichting gemeente haven Moerdijk. Deze voldoet nu in plaatselijke
behoefte, zeker geen combinatie met recreatie doeleinden creëren. Geen kade lengte uithuren voor
industriële belangen. Door onbeperkte bereikbaarheid voor algemene diensten Rode Kruis en
Zonnebloemschepen, GGD, ziekenwagen, brandweer en andere hulpdiensten. In geval dat in de
besproken punten niet terstond wordt voorzien, dan in overweging nemen individueel taxatierapportage
opmaken en opnieuw de keuze aan de bewoners voorleggen in afzienbare tijd.
Het dorp en het industriegebied zijn de afgelopen jaren samen gegroeid, het dorp kan gewoon blijven
bestaan alleen moet het dan wel positiever in de media komen en niet alleen maar negatief.
Het dorp Moerdijk biedt voldoende kansen, mits de maatregelen daadwerkelijk op korte termijn worden
uitgevoerd en Moerdijk niet verpaupert door leegloop van het dorp of bijvoorbeeld verdere sluiting van
openbare instellingen, denk aan de kerk, Ankerkuil, etc.
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Het is echt "als...". Nu vul ik in dat het dan leefbaar wordt, maar de twijfel blijft bestaan wat er straks in
werkelijkheid voor investeringen voor het dorp worden gedaan.
Het is een begin, maar eerst maar eens zien wat er van terecht komt.
Het is een hechte gemeenschap die al vele veranderingen heeft doorstaan.
Het lijkt me heel mooi, maar ik vraag me af of er zoveel geld beschikbaar zou zijn.
Het moet zeker mogelijk zijn om de kern te behouden maar dan moet er goed gekeken worden naar wat
haalbaar is, wat zijn nut & noodzaak. Niet die projecten a la HSL, FYRA, Betuwelijn die handen vol
geld kosten en aan het eind niet de benodigde resultaten opleveren. Bezint eer ge begint.
Hoe dan ook, het dorp Moerdijk moet behouden blijven. De meeste inwoners ondervinden geen overlast
van het industrieterrein, behalve van het ATM, het sluipverkeer en de spoorlijn.
Hokje 3 stemmers verzieken hokje 1 stemmers op een onredelijke manier. De stemming is van
kortstondige en onredelijke reacties op de pers, op wantrouwen, hebzucht en egoïsme gegrond en slepen
de hokje 1 stemmers mee in hun negativisme. Op een contactavond heb ik gesteld eendracht is macht tot
behoud van het dorp. Tweedracht is afbraak.
Ik ben ervan overtuigd dat de leefbaarheid in ons dorp alleen verbeterd als er inderdaad woningen bij
komen, dus meer mensen.
Ik ben het eens met de voorgestelde maatregelen en geloof best dat er dan een toekomst is voor het dorp
Moerdijk.
Ik blijf geloven in het behoud van Moerdijk aangezien ik hier geboren en getogen ben en er ook werk.
Moerdijk heeft al heel wat ellende meegemaakt over de jaren heen maar het bestaat nog steeds. Het is
jammer dat het altijd weer een geldkwestie is waardoor deze hele discussie is ontstaan.
Ik denk dat als de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd Moerdijk een toekomst heeft. Als de
gemeente, ondernemers en burgers er achterstaan geloof ik dat zeker. Maar mocht het economisch beter
gaan en Rotterdam en Antwerpen gaan groeien dan heb ik mijn twijfels.
Ik denk dat er tot zover genoeg geïnvesteerd wordt.
Ik denk dat er zeker een toekomst is als er maar duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat de burger
weet waar hij aan toe is.
Ik denk dat iedereen wel liever hier wil blijven en als alles gaat zoals voorgesteld denk ik dat we als dorp
en bewoners een goede kans maken hier te blijven en ons mooie dorp te behouden.
Ik denk dat we weinig tot geen last van LPM en de havenstrategie hebben. Voor mij blijft het nu wel
leefbaar alleen de aanvoer (huizeneigenaren) wordt niet bevorderd door de plannen en onze huizen zijn
nu al niets meer waard! Ik vind ook dat het bos en strandje behouden moeten worden! Dit is ook van
belang voor de leefbaarheid.
Ik denk zeker dat er een toekomst is voor het dorp.
Ik geloof wel dat Moerdijk een toekomst heeft met de voorgestelde maatregelen maar misschien dat een
combinatie met meer woningen beter is.
Ik heb wel mijn twijfels over de veiligheid. Ook nu onze brandweer van Moerdijk weg moet. Ook baart
het mij zorgen dat er de laatste jaren veel kankergevallen op ons dorp zijn. Dat wat je soms in de avond
en in de nacht ruikt kan niet gezond zijn.
Ik hoop dat door de aangegeven en voorgestelde maatregelen er een toekomst is voor de kern Moerdijk.
Daarnaast heb ik toch ook grote twijfels, daarom zou ik ook voor antwoord 3 kunnen kiezen.
Ik merk dat de meeste mensen zullen afwachten en zodra al dit gezeik over is, toch zullen blijven.
Ik twijfel over punt 2, is persoonlijk een betere keuze in verband met mijn gezondheid.
Ik wil het wel een kans geven.
Ik wil hier blijven wonen, dus dan maar goed investeren om het behoud.
Ik woon hier al mijn hele leven, er is heel veel veranderd in die tijd. Dit is echt wel een heel klein stukje
daarvan, maar verbetering van de leefbaarheid is zeer welkom.
Ik woon hier met veel plezier.
Ik woon nu al fijn in Moerdijk en dat zal na de plannen alleen maar beter worden.
Ik zie zeker een toekomst in het dorp Moerdijk voor al die plannen die er zijn om Moerdijk leefbaar te
houden.
Indien deze maatregelen echt worden uitgevoerd is er geen riante toekomst voor Moerdijk weggelegd,
maar wordt de overlast misschien niet groter dan nu het geval is.
Ja indien alles nageleefd wordt zoals besproken, maar niet beloven en niet nakomen.
Laat zien wat ze kunnen.
Maar er moeten ook andere maatregelen genomen worden, want een nieuw dorpshuis waar dat als het af
is toch geen verenigingen meer komen omdat die allemaal opgeheven zijn en het opknappen van de
haven waar meer dan de helft van de Moerdijkers toch nooit komt, is niet genoeg!
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Maatregelen zijn echter al tientallen jaren toegezegd maar tot concrete uitvoering is het nooit gekomen
omdat het altijd wel ergens aan gekoppeld was zoals nu het LPM.
Meer huizen bijbouwen, dan kunnen er meer mensen en kinderen bij waardoor de leefbaarheid beter
wordt.
Mensen in zo een gemeenschap laten wonen met betrokkenheid bij het dorp. En geen Oost-Europeanen
en mensen die uit een andere plaats geweerd worden.
Mensen wonen hier al lang en we zitten goed. De wat ouderen die gaan samenwonen blijven ook hier,
dus waarom zouden we weg moeten? We worden dan ook maar gedumpt in Rotterdam tussen de bende.
Met als kanttekening dat buiten de maatregelen zoals genoemd er ook een aantal van de maatregelen
zoals ik hiervoor heb aangegeven wordt uitgevoerd. Momenteel hangt dit mijns inziens af van het al dan
niet doorgaan van het LPM. Indien LPM niet doorgaat vrees ik voor "half werk".
Mijn antwoord is duidelijk, ik blijf.
Mijn werk ligt op Moerdijk dorp en zal blijven bestaan.
Mits dat iedereen alsnog vertrekt en het een spookdorp wordt. Maar met deze maatregelen wordt het er
zeker beter op.
Mits de leefbaarheid van het dorp voorop staat, er daadwerkelijk goed geïnvesteerd wordt in het dorp en
dit geen jaren meer gaat duren.
Mits er een toekomst voor het dorp Moerdijk is en als we weer op de kaart komen te staan. Huizen
dienen gekocht en verkocht te kunnen worden.
Mits er een toekomst voor het dorp Moerdijk is en als we weer positief op de kaart komen te staan.
Huizen dienen gekocht en verkocht te kunnen worden.
Mits er niet teveel overlast komt van de toenemende industrie.
Moerdijk dorp is een mooi dorp met een eigen karakter en dat moet behouden blijven. Er zijn altijd
dingen die beter kunnen, maar dat is in ieder dorp/stad.
Moerdijk heeft weer perspectief.
Moerdijk is een prima woonplek en voor het dorp zijn er volop kansen op het gebied van inrichting van
dorpskern en haven. Een beetje dromen mag...... Wanneer de verbindingen met andere dorpen worden
hersteld waarbij gebruik wordt gemaakt van de kenmerkende dijkstructuren (fiets/wandelpaden) wordt
het dorp weer een kruispunt als vanouds. Moerdijk als rustplek voor reizigers. Moerdijk met zijn pontje
voor fietser en wandelaar. Moerdijk met zijn visrestaurant aan de haven. Moerdijk met die gezellige
kroeg. Moerdijk is cultureel en historisch interessant, biedt inspiratie voor kunstenaars en reizigers.
Sterke elementen die eenvoudig ingezet kunnen worden. Moerdijk met zijn prachtig zicht over het
Hollandsch Diep zou een ontmoetingsplaats voor kunstenaars kunnen zijn. Een plek waar kunstenaars
een half jaar kosteloos kunnen vertoeven in het atelier.
Om leefbaarheid verder te verhogen, sportpark verplaatsen naar De Onrust. Op het huidige sportpark
nieuwe woonwijk creëren. Om het leefbaar te houden het dorp door laten groeien naar 1700 - 1800
inwoners.
Ook hier geldt weer, als die huizen gevuld kunnen worden. Ik zelf denk echt dat dat een van de
belangrijkste punten is om het dorp te verbeteren. Er wonen hier best wat oudere mensen, als die mensen
er straks niet meer zijn en er komen geen nieuwe mensen bij, wat heb je dan nog in Moerdijk. Het zal
steeds verder leeglopen en de verenigingen die we nu nog hebben, zullen dan zeker niet kunnen blijven
bestaan.
Tot nu toe heb ik met plezier kunnen wonen in Moerdijk. Ondanks de komst van het industrieterrein,
grotere drukte A15/A17. Dus zie ik niet in waarom dit niet zou kunnen voortduren, zolang er
geïnvesteerd wordt in het dorp.
Verbeter het aanzicht van het dorp, behoud of verbeter de voorzieningen en ik zal hier niet weg gaan.
Volgens mij is er toekomst als de dingen die toegezegd zijn er ook daadwerkelijk komen. De grote
onzekerheid is en blijft toch voorlopig.
Volgens mij wordt het dorp er ook beter op.
Voor alle bewoners die op het dorp willen blijven wonen zal, als de voornemens doorgang vinden, er
toch verbetering komen in het aanzien van ons dorp. Het is mijn hoop dat saamhorigheid behouden blijft.
Voor het grootste eens met de maatregelen maar mits het in stand houden van brandweer Moerdijk dorp.
Voorwaarde is uiteraard wel dat de plannen worden uitgevoerd. Met name de maatregelen m.b.t. het
beperken van de overlast van de bedrijven vind ik erg belangrijk. Ik vind stankoverlast veel erger dan
geluidsoverlast. Bij een oostenwind hebben wij ook last van de A16 en de trein, deze geluidsoverlast is
wat mij betreft erger dan de huidige geluidsoverlast van het industrieterrein. Huizenbouw aan de haven
hoeft wat mij betreft niet, ik vind het belangrijker dat de verkleining van de Appelzak door geluidswal en
omleggen Roode Vaart wordt gecompenseerd en dit zou wat mij betreft ten koste mogen gaan van
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huizenbouw op de haven. De maatregelen genoemd onder "beperken overlast bedrijven" zijn wat mij
betreft nog te vrijblijvend. Ik vind het belangrijk dat overtreders van de milieunormen worden bestraft.
Ook het cumulatieve effect van de bedrijven samen moet worden beoordeeld. Professionalisering van de
handhaving, door een onafhankelijke partij. Terugkoppeling naar melders is van belang. Bedrijven
moeten, indien nodig, verplicht maatregelen nemen om de overlast te beperken. Met name oude
bedrijven verplicht stellen te moderniseren. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het dorp een plek blijft,
waar je veilig en plezierig kunt wonen. Sociale structuur versterken en niet afbreken/verslechteren, wat
eigenlijk al in gang is gezet. Goedkope huurwoningen worden momenteel gevuld met probleemgevallen,
die elders lastig te plaatsen zijn. Hierdoor wordt de sociale balans verstoord.
Waar komt de Roode Vaart het dorp Moerdijk binnen? Er loopt nu toch genoeg water via de bestaande
Roode Vaart in en uit het Hollands Diep, omleggen van de Roode Vaart is gewoon geld verspillen.
Wanneer industrie en haven gaan groeien, komt er meer werkgelegenheid en een betere toekomst voor
de mensen en het dorp.
Wat ik lees over woningbouw en verbetering van voorzieningen vind ik goed. Toezicht en handhaving
van milieubelasting gebeurt nog steeds veel te weinig. Voor het verbeteren van de leefomgeving zet
meer groen om het dorp. Groenstroken werken als een zeef, geluiddempend en zuiveren de lucht.
We willen graag zekerheid en niet het risico lopen dat we over 10-15 jaar alsnog moeten vertrekken.
Wel moet de huur van de nieuwe Ankerkuil gelijk blijven aan de oude. Bij verhoging zoals gebeurd is in
Fijnaart zal de Ankerkuil niet gebruikt gaan worden omdat een kleine vereniging in ons dorp daar geen
financiële middelen voor heeft. Zo zet je voor de leefbaarheid een nieuw pand weg dat niet gebruikt gaat
worden omdat het te duur is.
Wij blijven geloven dat Moerdijk blijft bestaan. Moerdijkers zijn geen zeikerds buitenstaanders wel, die
weten altijd beter. Wat gebeurt er met al die mensen die hier begraven liggen? Die kunnen niet
protesteren. Denk hier maar eens goed over na.
Wij gaan hier niet weg.
Wij hebben sowieso geen last van de industrie.
Wij zitten al jaren tussen de industrie en hebben daar weinig tot geen last van. Al zullen er heus wel
mensen klagen over stank en geluid. Ik zit hier mooi en dat zal de komende jaren ook niet veranderen.
Woningbouw in de haven hoeft voor mij niet. De huizen worden veel te duur en er komt nog meer
import in het dorp. Mooi paviljoen aan het Hollands Diep en de haven leuk opknappen.
Zoals al eerder aangegeven: sowieso toekomst, niet alle plannen even goed. Betere plannen zou beter
zijn. Ook heroverwegen LPM en uitbreiding van industrieterrein ten oosten van de Roode Vaart zou
beter zijn. Dat plan met het verleggen van de Roode Vaart en die 30m (?) hoge geluidswal, dat komt op
mij ook tamelijk zot over. Er moeten betere alternatieven zijn, denk ik. Dus ik had ook B kunnen
antwoorden als er had gestaan "Er is volgens mij een toekomst voor het dorp Moerdijk als niet wordt
geïnvesteerd in de voorgestelde maatregelen, maar in andere maatregelen voor het dorp Moerdijk." Dus
zonder "alleen". Er zijn vele mogelijkheden; vele mogelijke plannen. Misschien moet de gemeente bij
die plannen het dorp wat actiever betrekken? Van sommige plannen had ik nog nooit gehoord.
Zoals eerder vermeld is het voor ons prima zoals het nu is en verbeterpunten die vermeld zijn kunnen wij
alleen maar toejuichen.
Zoals het voorgesteld wordt zou het dorp leefbaar worden, maar de achterdocht heeft de overhand.
Zolang de chemische industrie op afstand blijft zoals die nu is, is er voor Moerdijk een blijvend bestaan.
Wij hebben hier minder last dan onze buren in Zevenbergen, Klunder en de overkant van het water 's
Gravendeel en Strijen.

Toelichting: Er is volgens mij alleen een toekomst voor het dorp Moerdijk als niet wordt
geïnvesteerd in de voorgestelde maatregelen maar in andere maatregelen voor het dorp
Moerdijk.
•
•

•
•

Alleen investeren om het dorp te behouden en de leefbaarheid van het dorp.
Als de stank verdwijnt en het lawaai niet toeneemt is er een toekomst voor het dorp. Ik heb echter
begrepen dat er in de toekomst nog MEER chemische industrie bijkomt, dat de vervuiler(s) van nu NIET
verdwijnen en dat het havenplan door zal gaan met als gevolg MEER stank en lawaai. Wat helpen die
andere plannen dan? Dat is toch de cruciale vraag voor ons dorp!
De bovengesteld situaties/vragen laten zich niet zo eenvoudig beantwoorden. Ik denk dat de uitkomst
een en/en antwoord zal moeten zijn en niet of/of. Dit lijkt mij wat kort door de bocht!
Dit dorp is in zijn huidige doen met aanpassingen best leefbaar. Het is rustig wonen voor de echte
Moerdijker. Het verkeer tussen Moerdijk en de industrie geeft veel overlast.
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Door geen uitbreiding van het industrieterrein in verband met de uitstoot en geuroverlast die alleen meer
zal gaan worden.
Ga dat geld investeren in ONS jonge zelfstandige ondernemers. Zodat wij kunnen groeien. Ik lees
over..."meer...meer...meer...meer logistiek, meer industrie, meer Antwerpen, meer Rotterdam, meer
gemeente, meer voor de kustvaart...maar nergens "meer" voor de bewoners van het dorpje Moerdijk.
Lekker belangrijk, daar was ie weer. Hoe egoïstisch is de mens toch?! Ik wil meer rust, minder gezeik,
meer groen, meer begrip, meer schoonmakers op ons strand, meer RESPECT, meer hulp en meer geld
als het straks zover is dat wij uit pure wanhoop ons huis MOETEN verkopen. HELP we verzuipen!
Geen realisatie van het Logistiek Park Moerdijk! Wanneer het LPM toch wordt gerealiseerd zal dit op
termijn leiden tot een sterfhuisconstructie voor het dorp Moerdijk met als voorbeeld het plaatsje Doel in
België. Betere controle en handhaving op de vergunningen bij bedrijven op het IHM industrieterrein
Moerdijk. Het stilleggen van processen bij bedrijven tot de oorzaak adequaat is verholpen zodat deze
overschrijdingen van toxische en gevaarlijke stoffen in de toekomst worden uitgesloten. Realisatie van
de vele plannen voor het dorp Moerdijk welke men de laatste 10 jaar keer op keer heeft uitgesteld zoals
opknappen van de haven, realisatie van multicultureel centrum ter vervanging van de Ankerkuil etc.
Geen uitbreiding van het industriegebied. Mensen en de historie van het dorp zijn belangrijker dan
fabrieken.
Geen uitbreiding van het industrieterrein.
Gewoon geen LPM, er is nog voldoende grond op het industrieterrein om van alles en nog wat te
bouwen en verbouwen. We kunnen het geld hiervoor beter voor andere doeleinden gebruiken. De
Moerdijkers zijn tevreden hoe het NU is.
Het dorp Moerdijk heeft geen tweede groot industrieterrein nodig.
Het hoeft voor mij niet steeds groter te worden de industrie.
Het is denk ik eerst belangrijk om het bestaande industrieterrein eerst vol te krijgen voor je uitbreidt en
de juiste bedrijven op de juiste plaats. Bijvoorbeeld die een kade nodig hebben aan de kade plaatsen en
bedrijven die daar geen gebruik van maken verplaatsen naar een locatie die voor hun toereikend is. Het is
ook een belachelijk idee om de Roode Vaart om te leggen. Het kost een hoop geld voor 2 boten die er
jaarlijks door varen. En de wal is ook een weggegooide zand hoop! Leuk voor de werkloosheid maar op
stank en geluid zal hij weinig invloed hebben.
Het verleggen van de Roode Vaart is geen goed plan. Een goed plan is de kleilaag voor het Logistiek
Park verruilen voor die van een zandlaag van een andere landbouwer. Win-winsituatie voor de
agrarische sector die nu werkzaam is op zandgrond.
Het zware verkeer uit het dorp weren en omleidingwegen creëren.
Ik ben het niet eens met de geluidswal. Deze komt in het toch al kleine natuurgebiedje!! Voor de rest
zullen ze hun beloftes echt waar moeten gaan maken wat in de loop der jaren niet is gebeurd. Er moet
(te) veel gebeuren in het dorp om het weer aantrekkelijk te maken.
Ik denk dat er wel toekomst is als er ook nog winkels bijkomen. De toekomst van het dorp hangt niet af
van een fietspad (ook dit wordt al jarenlang beloofd) of huizenbouw. Zeer zeker moet er iets gedaan
worden aan de groenvoorzieningen want dat ziet er nu niet uit.
Ik heb geen vertrouwen in het plan van de gemeente als er meer bedrijven komen.
Imago en ontsluiting zijn belangrijk. Tevens zijn de voorgestelde plannen natuurlijk ook welkom!
Laat de gemeente of overheid de bestaande koopwoningen kopen en eventueel laten huren door de
mensen die er nu wonen, dan hebben de huiseigenaren de zekerheid dat de huizen toch de waarde
houden waarvoor het nu staat. Zo kunnen ze zelf kiezen of ze willen blijven of vertrekken.
Leefbaarheid van het dorp Moerdijk omringd door overlast van industrie is onmogelijk. Wij hebben nu al
heel veel hinder van het sluipverkeer wat zich uit in agressief gedrag van automobilisten die van hun
werk komen.
Maak de haven in Moerdijk aantrekkelijk. Waarom moest die aanlegsteiger weg? Ze doen maar half
werk. Zorg dat wat meer gezelligheid komt aan de haven. Waarom wel in Willemstad, Noordschans en
Strijensas? Ze hebben er nooit een restaurantje mogen bouwen.
Meer dingen voor de jeugd organiseren, betere busverbindingen in het weekend, behoud van de kermis,
behoud van verenigingen.
Moerdijk heeft per saldo minder last van de industrie dan bijvoorbeeld Klundert of Strijen-Sas. Van
daaruit heb je overal vrij zicht op industrie, in Moerdijk-dorp niet. Wel heeft het investeren in
leefbaarheid alleen kans van slagen als ook de economische kansen van het dorp geëxploiteerd worden:
investeer in een jachthaven, investeer in Waterweelde! Strand, uitbreiding park, maak de Biesbosch
toegankelijker vanuit Moerdijk-dorp door met Dordrecht te praten over een extra afslag aan de snelweg
om sneller in de Biesbosch te kunnen recreëren. Investeer ook in huizenbouw, vooral aan de haven.

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

58

Mediad Data

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Moerdijk MOET blijven. Ik woon hier graag, daarom heb ik ook veel geld geïnvesteerd in mijn woning.
Onlangs heb ik een grote verbouwing gerealiseerd waar ik graag nog plezier van zou hebben. Mijn
woongenot is mede afhankelijk van de mensen die hier wonen. Mijn ouders en mijn zus wonen hier
vlakbij. Verder heb ik hier een grote kennissenkring opgebouwd. Indien een flink percentage van de
mensen ervoor zou kiezen om weg te gaan uit Moerdijk dan heeft dat invloed op mijn woongenot. In dat
geval ga ik ook liever weg. Als de huizen die dan over zouden blijven voor een laag bedrag verhuurt
gaan worden bijvoorbeeld, dan woon ik niet meer prettig in Moerdijk. In mijn visie is het: of iedereen
blijft, of iedereen wordt uitgekocht.
Moerdijk wordt weggestopt door industrie, als dit niet door gaat kan er een toekomst zijn voor Moerdijk.
Nog meer industrie of uitbreiding hoeft voor mij niet.
Nogmaals het blijven bestaan van de school: geen school in het dorp, dan zullen er in ieder geval geen
nieuwe gezinnen met kinderen hier komen wonen. Dus wie gaan er dan in de nieuwbouwwoningen
wonen?
Ook aan het straatbeeld moet flink wat gedaan worden. Als ik het dorp met bijvoorbeeld Zevenbergen
vergelijk, mis ik een verzorgde en gezellige sfeer.
Op de vraag op welke verbeteringen wij kunnen rekenen als het LPM niet komt, kregen wij geen
antwoord. Vele onderzoeken hebben al aangetoond, dat het LPM niet nodig is. Er zijn nog veel teveel
plaatsen te koop en te huur op het IHM, op Borchwerf en Dintelmond. Het moet ook mogelijk zijn, om
verbeteringen in het dorp aan te brengen zonder de komst van het LPM.
Reeds bij 1 aangegeven. Leefbaarheid is niet te vangen in stenen en kraaltjes en spiegeltjes. Leefbaarheid
houdt de keuze van vrijheid van wonen in. Dus bepalen wanneer je blijft, wanneer je vertrekt en welke
"offers" men hier voor wil en kan brengen. Deze keuze is nu niet aanwezig dan wel kost teveel geld en
laat de achterblijvers achter met teveel problemen (leegstand, daling waarde, ongewenste buren
(buitenlanders en "tuig")). Op peil houden van het aantal inwoners moet dan ook HET beleid zijn De
bijbehorende faciliteiten blijven of ontstaan dan vanzelf. Daarnaast moet goed gekeken worden naar de
functie van een dorp in het verleden en in de toekomst. Waarom kiest men tegenwoordig voor wonen in
een dorp ?? Belangrijkste reden wordt rust, sociale cohesie etc. en niet meer de aanwezige faciliteiten.
Stoppen met uitbreiden industrie. Ophouden met negatieve publiciteit rond dorp door het steeds weer
oprakelen van plannen voor industriële uitbreiding. Afspraak dat er niet meer aan het dorp zal worden
getornd in de toekomst. Garanties voor de bewoners hiervoor. Verder zal meer compensatie moeten
komen van het groen wat verdwijnt in de Appelzak, want de helft van dit bos verdwijnt door de
voorgestelde geluidswal en omlegging Roode Vaart. Tevens is meer extra groen dan alleen de
compensatie nodig voor de leefbaarheid. Laat Moerdijk een 'dorp in het bos aan het water' worden.
Structuurvisie Moerdijk 2030 is economisch gezien niet nodig, niet voor de bevolking, niet voor de
werkgelegenheid en het maakt de leefomgeving voor alle omliggende dorpen onleefbaar. Ook voor
Zevenbergen.
U moet gewoon beseffen dat meer industrie ABSOLUUT niet kan. DAT is dé maatregel! Behalve punt
LPM zijn de andere punten een goede aanvulling! Blijft wel een rare omkoopregeling: pas bij doorgang
LPM komt er 12 miljoen voor het dorp beschikbaar.
Wel toekomst wanneer de verkeersdruk van vrachtwagens wordt verlegd naar een te realiseren rondweg
buiten het dorp en ook voor het spoor een lijn buiten het dorp wordt gerealiseerd. Maatregelen waardoor
geluidsoverlast en luchtvervuiling worden verlaagd naar een niveau onder het huidige. De insteek moet
zijn dat het met uitvoering van welke plannen dan ook in Moerdijk nog prettiger/gezonder wonen en
ondernemen wordt.
Wij hebben positieve publiciteit nodig. En een zekerheid dat als je hier woont hier dan ook gewoon weg
kan en je huis voor een normale prijs verkocht krijgt.
Zie antwoord vraag 4. Er is ons grote schade aangericht door verkeerde media aandacht te zoeken.
Degene die dat hebben gepland hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier wordt
iedereen hier weggejaagd en dat alleen voor het economisch belang van de haven van Rotterdam.
Diegenen die hier economisch belang bij hebben horen ons te compenseren. We wilden al niet weg en
helemaal niet op deze manier.
Zorg dat de bewoners weer vertrouwen krijgen in de gemeente. Dit kan door te laten zien dat de
gemeente ook daadwerkelijk doet wat ze beloven.
Zorg voor behoud van de basisschool en goedkope woningen voor de jeugd zodat zij zich hier kunnen
vestigen.
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Toelichting: Er is volgens mij geen toekomst voor het dorp Moerdijk. Het te investeren geld
moet worden gebruikt om inwoners de keuze te geven ergens anders een toekomst op te
bouwen.
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1. Het te investeren geld zou opgehoogd moeten worden, dit is nu ontoereikend. 2. Er is geen enkele
garantie dat de luchtkwaliteit / stankoverlast vermindert of verdwijnt. 3. Wie wil er leven achter een
muur van 30 meter hoog? 4. Er is door alle media aandacht nu al onherstelbare schade toegebracht om
het dorp leefbaarheid te geven, laat staan voor anderen aantrekkelijk te zijn om er te gaan wonen. 5
B&W zijn nu al zonder regie in deze kwestie (er zijn teveel andere belangrijke partners / stakeholders in
het spel) en dat zal in de toekomst niet veranderen.
1. Leefomgeving wordt er niet beter op met meer industrie (denk aan gezondheid en veiligheid). 2.
Imago van Moerdijk is zo beschadigd, heeft het nog wel nut om te investeren? 3. Ik woon hier nu 12 jaar
en heb weinig vertrouwen dat er nu wel verbetering komt en geïnvesteerd wordt in het dorp. Dat is naar
mijn mening in de afgelopen 12 jaar bijna niet gebeurd. Met als dieptepunt de Chemie-Pack brand. 4. Ik
zou graag ergens anders een toekomst willen opbouwen met mijn gezin, in een gemeenschap waar wel
geïnvesteerd wordt, niet alleen ter compensatie van een industrieterrein.
1. Leefomgeving wordt er niet beter op met meer industrie (denk aan gezondheid en veiligheid). 2.
Imago van Moerdijk is zo beschadigd, heeft het nog wel nut om te investeren? 3. Ik woon hier nu 12 jaar
en heb weinig vertrouwen dat er nu wel verbetering komt en geïnvesteerd wordt in het dorp. Dat is naar
mijn mening in de afgelopen 12 jaar bijna niet gebeurd. Met als dieptepunt de Chemie-Pack brand. 4. Ik
zou graag ergens anders een toekomst willen opbouwen met mijn gezin, in een gemeenschap waar wel
geïnvesteerd wordt, niet alleen ter compensatie van een industrieterrein.
1. Plan lijkt me erg goed voor de economische ontwikkeling en positie van Nederland. 2. Dorp ligt in de
weg, nu of straks. 3. Nu eindelijk de knoop definitief doorhakken maakt een einde aan steeds weer
terugkerende nutteloze, eindeloze discussies over de toekomst van het dorp. 4. Opheffen geeft de
mogelijkheid om het Logistiek Park op de plaats van het dorp te leggen, industrie kan dan mooi ten
noorden van A17 blijven. Nu gepland terrein voor LPM kan benut worden voor aanleg stuk natuur.
Al vele jaren wordt het dorp bedreigd door uitbreiding van de industrie. Gezien de ligging van het dorp
ten opzichte van de weg, water en spoor is het begrijpelijk en te verwachten dat op den duur de
economische mogelijkheden doorslaggevend zullen zijn. Uiteindelijk zal het dorp naar mijn idee moeten
verdwijnen. Beter nu dan nog jaren in onzekerheid.
Alleen als er meer gedaan wordt zoals meer winkels. Ook is het onmogelijk om je huis te verkopen
omdat niemand toekomst ziet in Moerdijk.
Als alle plannen doorgaan wordt het dorp ingesloten met een lelijke grote geluidswal, geluid-, stank- en
verkeersoverlast.
Als alle plannen er komen is het niet leefbaar meer in het dorp Moerdijk. Zelfs met een geluidswal wat
een behoorlijk stuk van het aanzicht van ons dorp belemmert en verpest. Onze huizen zijn niks meer
waard en ook niet verkoopbaar met de onzekere toekomst die er altijd zal blijven.
Als de industrie gaat uitbreiden en er komt een wal van 30 meter hoog met aan de voorkant een logistiek
park, dan is de leefbaarheid ver te zoeken.
Als de maatregelen worden doorgevoerd, wordt voor mij de leefbaarheid zodanig aangetast dat ik niet
meer met plezier zal wonen.
Als de plannen worden uitgevoerd wat nu is beschreven, Logistiek Park, Zeehaven, muur /wal 30 meter
hoog, nog meer stank- en geluidsoverlast, dan is er volgens mij geen toekomst voor Moerdijk.
Als de havenindustrie nog dichter naar het dorp toekomt met een geluidswal bijna tegen "De Onrust" aan
en het LPM komt, dan zal er niemand meer geïnteresseerd zijn om op het dorp Moerdijk te willen
wonen. Dan zit je dus echt helemaal ingebouwd. Wie garandeert dan de leefbaarheid? Ik zou dan liever
het geld voor mijn huidige woning krijgen om elders te kunnen gaan wonen.
Als dit gebied zo centraal ligt voor de industrie, dan zal het steeds drukker worden rondom Moerdijk. Er
zal meer spoor nodig zijn. Dit is al door de jaren heen veel drukker geworden. Dan hebben we het nog
niet over wat er overheen gaat en langs het dorp komt. Het verkeer zal drukker worden en het enige
groen wat we nog hebben komt van de scheepvaart.
Als een onafhankelijk bedrijf (Nijpels) ingehuurd wordt en het advies uitbrengt dat het dorp Moerdijk
niet leefbaar is te maken, zegt dat wel voldoende. Zeker als dit bevestigd wordt door o.a. SER.
Als er door de lokale overheid in de afgelopen 10 - 20 jaar minimaal in het dorp Moerdijk geïnvesteerd
is, waarom zou men dit nu wel doen? Nu het doorgaan van LPM weer op losse schroeven staat is het
toegezegde bedrag van 12 miljoen ook onzeker. Wat blijft er dan nog over om het dorp een positieve
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impuls te geven? Gezien de staat van de haven, onderhoud straten etc. zal dit niet veel verbeteren. Dit
geeft de huidige inwoners maar ook eventueel nieuwe inwoners geen positief gevoel.
Als er geen toekomst is in het dorp dan wil ik graag verhuizen naar een van de omliggende dorpen onder
dezelfde voorwaarden.
Als er plannen zijn om in 2030 het industriegebied uit te breiden dan ga je toch niet huizen bouwen om
ze 15 jaar later weer af te breken. Waar zijn toch mee bezig? Investeren is nutteloos in een dorp dat op
opheffen staat. Wie wil hier nog wonen als je van alles op de hoogte bent?
Als er plannen zijn om in 2030 het industriegebied uit te breiden dan gaan we tot die tijd toch geen
toeters en bellen ophangen? Nu in de komende jaren huizen bouwen en 15 jaar later de bulldozer er in.
Investeren in het dorp is nutteloos. Wie gaat hier wonen als je van de plannen op de hoogte ben? Een
huis op Moerdijk kopen en niet weten hoe lang het er nog staat.
Als het onder de huidige omstandigheden, met een nog beperkt industriegebied, om milieu en
leefbaarheid acceptabel te houden nu al niet lukt, wat als het allemaal zoveel groter en meer wordt? Het
is een traditionele veenbrand, niet te stoppen en altijd latent aanwezig. Steeds weer zullen er bestuurders
en plannenmakers het oog op Moerdijk en omgeving laten vallen.
Als inwoners ergens anders een toekomst willen opbouwen moeten ze een reële uitkoopregeling krijgen.
Als je de economische belangen afweegt is het een kwestie van tijd voordat we dezelfde discussie weer
gaan voeren, alleen is dan het industriegebied al weer wat verder opgerukt en worden de kansen voor het
behoud van het dorp weer kleiner. Moerdijk dorp heeft dezelfde problemen als de meeste kleine kernen,
maar een groot deel neemt dit voor lief en gaat netjes in de auto om zijn boodschappen elders te halen en
zolang de verbindingen in stand worden gehouden is ook het voortgezet onderwijs geen probleem.
Zolang we voor onze oude dag nog in Zevenbergen of Fijnaart opgeborgen kunnen worden is dat ook
geen probleem. Ook de jeugd zag nog een toekomst in Moerdijk. Er is de laatste jaren best wat aan jeugd
in Moerdijk blijven hangen, alleen ziet nu iedereen zijn woning in waarde dalen door deze discussie en
zal er door de huidige jeugd niet meer worden geïnvesteerd zolang er geen duidelijkheid word geschept.
Zoals het nu voorstaat is het volgens mij beter om de mensen een kans te geven om elders iets
vergelijkbaars op te bouwen dan af te wachten en de waarde nog verder te laten zakken zodat men
helemaal geen kant meer op kan.
Als men ouder wordt en geen auto meer kan rijden wordt het niet leefbaar.
Als we blijven dan staan we over een X aantal jaar weer voor de zelfde keus als welke we nu hebben ,en
dan zitten de bewoners van Moerdijk al enige jaren volledig ingesloten op of in het eiland wat we
Moerdijk noemen .
Anders zit ik straks met een flinke financiële schuld of een onverkoopbaar huis.
Bestuurders van gemeente, industrie- en havenschap en provincie moeten de bewoners van dorp
Moerdijk niet de keuze laten maken. Bewoners die achterblijven hebben geen toekomst op deze plek!
Bestuurders zorg voor voldoende compensatie voor huizenbezitters en huurders en laat Moerdijk dorp
geen tweede Doel (België) worden. Gebruik de vrijgekomen ruimte voor economische invulling.
Bijna geen verenigingen meer en die er nog zijn, zijn op sterven na dood, hoezo een nieuw
gemeenschapshuis? Ik moet het eerst zien dat grote aantal nieuwe woningen. Er staat al zo veel en lang
te koop op het dorp. Iemand die even nadenkt, gaat niet in het dorp Moerdijk wonen, zeker niet kopen en
dit heeft weer als gevolg geen leefbaarheid.
Dankzij het rapport van Nijpels is wel duidelijk geworden dat Moerdijk dorp geen enkele kans krijgt.
Beter om nu in te grijpen en geen investeringen meer te doen, zoals een nieuw gemeenschapshuis en
bouwen van nieuwe woningen. De woningen die nu te koop staan zijn al onverkoopbaar!
De bewoners die weg willen moeten ruimschoots schadeloos worden gesteld.
De bewoners hebben er niet om gevraagd om in deze situatie terecht te komen. Als men elders een
toekomst op wil bouwen moet men ruimschoots gecompenseerd worden.
De bewoners horen netjes uitgekocht te worden.
De bewoners van het dorp geloven niet meer in al die mooie praatje meer van de overheid en na de brand
bij Chemie-Pack is het sowieso niet meer aantrekkelijk om in het dorp een huis te kopen. Wie wil nog in
Moerdijk wonen. En dan ook nog de stankoverlast. Het dorp sterf langzaam uit zo.
De dorpskern weegt niet op tegen het economisch belang.
De economische groei en opleveren van banen is groter dan de bewoners van dit dorp. De economische
groei en de belangen van deze plannen zijn groter dan wij bewoners. Als alle plannen doorgaan en
groeien, is er op dat moment toch geen plaats meer voor ons. Investeer het geld niet in de leefbaarheid
,maar investeer dit in een plan dat er meegewerkt kan worden aan een vertrek van deze categorie. Zij die
nog een hele toekomst voor zich hebben blijven hier in deze onzekerheid achter, niet wetende waar het
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eind zal zijn. Anders zullen we in de komende jaren en door de jaren heen meerdere malen weer in deze
nare situatie terecht komen als dorpelingen.
De eerste jaren misschien nog wel. Maar als de economie aantrekt zal de discussie opnieuw komen om
het dorp te laten verdwijnen. Dit omdat we nu al aan de piek zitten van fijnstof uitstoot, stank en
geluidsbelasting. Dit laatste wordt absoluut niet tegengehouden door een geluidswal met de wind veelal
vanuit het westen.
De enige oplossing is Moerdijk verplaatsen, of de inwoners uitkopen.
De geluidswal van 30 meter hoog is niet prettig om tegenaan te kijken. Voel mij dan opgesloten. De
Roode Vaart gaat langs ons dorp, wat zijn de consequenties daar van? Door de geluidswal raken we een
stuk van de Appelzak en het strandje kwijt. De milieubelasting gaat omhoog doordat er meer industrie
komt. Dit kun je niet voorkomen helaas.
De handhaving van milieumaatregelen faalt nu al. Dag en nacht geluidsoverlast van zware industrie,
stankoverlast van chemische industrie en ontgassende schepen. Overlast van vrachtverkeer die door niet
bestaande gezagshandhaving alle verbodsborden negeren en door het dorp rijden. Bij verdere uitbreiding
van de industrie via de Appelzak komt er jarenlange extra overlast door bouwwerk en verkeer bij.
De industrie komt gewoonweg tekort bij de kern Moerdijk. Het dorp zal geheel ingebouwd worden, de
huizen zullen dalen in waarde en daar komen weer andere mensen op af.
De industrie rukt op en daarom ook de stank, het geluid en de verkeersoverlast.
De investeringen in het dorp zoals voorgesteld zijn kosten op een sterfhuis en derhalve onzinnig. Nieuwe
woningen in Moerdijk bouwen? Wie zou hier nu of in de toekomst nog interesse in hebben? N.B. de 4
bouwkavels in de zogenaamde plannen voor 2014 staan, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, al
vele jaren te koop. Echter de interesse is '0' (NUL).
De inwoners hebben recht op een gelijkwaardig huis en tuin ergens anders in Nederland.
De inwoners moeten met een zeer goede uitkoopregeling tegemoet gekomen worden. Als de plannen met
de haven, industrie en logistiek gerealiseerd worden, wat vele miljoenen gaat kosten, moet er ook geld
zijn de mensen netjes te laten vertrekken.
De kankergevallen in deze omgeving zijn zeer groot. Ik weet zeker dat dit te maken heeft met het
industriegebied. Ik zie geen toekomst van het dorp.
De kankergevallen in deze omgeving zijn zeer groot. Ik weet zeker dat dit te maken heb met het
industriegebied. Ik zie geen toekomst van het dorp.
De kosten voor de maatregelen zijn veel te hoog, u heeft geen 60 tot 70 miljoen euro.
De leefbaarheid is de laatste jaren sterk afgenomen. Sinds de Chemi-Pack brand ben ik alert geworden
op de risico's die het met zich mee brengt om dicht tegen een industriegebied aan te wonen.
Stankoverlast is er vrijwel dagelijks, laat staan wat we in ademen van de zaken die we niet kunnen
ruiken. Wat heeft dit voor impact op de gezondheid op langere termijn? Daarnaast zien we ook
verpaupering optreden, leegstaande huizen, geen onderhoud aan de haven, "Appelzak", leegstaande
kerken. De publiciteit van de laatste maanden en de tegenstrijdigheden die dit met zich meebrengt. In
het plan staat de aanbouw van 60 woningen beschreven, in hoeverre is dit haalbaar? Wie wil hier wonen,
hoe kunnen bestaande bewoners investeren in een nieuwe woning terwijl hun eigen woning in waarde is
gedaald?
De leefbaarheid van het dorp staat nu al erg onder druk. Dit wordt met de huidige plannen alleen maar
erger. Daar helpen de maatregelen niet bij.
De luchtkwaliteit is nu ongezond slecht. Er is teveel stank. Gezondheid is onbetaalbaar, er gaat niets
boven een schone omgeving.
De maatregelen zijn onvoldoende om het negatieve imago te verwijderen. Dan is het beter vertrekken.
De maatregelen zijn ver onvoldoende. Het imago is zo negatief dat het beter is om te vertrekken.
De meeste mensen zijn de crisis beu, kom met de waarheid.
De mensen goed en netjes uitkopen.
De mensen met een koopwoning zijn zwaar gedupeerd door bovenstaande maatregel hoe begrijpelijk
deze maatregel ook is. De economie is belangrijk om talrijke redenen. Maar de huizen in het dorp zijn of
onverkoopbaar of als er mensen zijn die het industrieterrein voor lief nemen verkoopbaar voor een
belachelijk lage prijs. Dit kan en mag je de bewoners niet aandoen. Wij zijn allemaal mensen die hard
voor onze toekomst werken en daarin geïnvesteerd hebben door een woning te kopen en op te knappen.
Deze toekomst wordt ons nu afgenomen en dan wordt er ook nog gezegd door de gemeente dat het wel
mee valt en dat we blij moeten zijn met wat de gemeente nu wel (jaren te laat) voor de leefbaarheid zal
doen.
De naam Moerdijk is al besmet door het ongeval van Chemie-Pack, advies van Nijpels en media.

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

62

Mediad Data

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

De ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein zullen de leefbaarheid in het dorp Moerdijk
voortdurend onder druk zetten. De leefbaarheid staat nu al onder grote druk. De leefbaarheid in dorp
Moerdijk zal op deze wijze altijd een discussiepunt blijven vormen.
De onzekerheid die blijft bestaan is veel te groot, vooral van eigen woningbezitters. Veel kennissen uit
het hele land vragen steeds: Wanneer wordt Moerdijk dorp opgedoekt, wanneer gaan jullie verkassen?
De overheid, gemeente, provincie blijven onbetrouwbare partners waar ik geen geloof in heb. De
genoemde plannen zijn niet realistisch: Woningbouw als milieubelasting wordt overschreden? Er is
teveel achterstallig onderhoud zoals de aanpak van het havengebied opleuken. Ook de plannen van LPM
zijn weer niet geloofwaardig gezien de uitkomst van het onderzoek door enkele deskundigen.
De plannen die ze leefbaarheid noemen is meer het verrichten van achterstallig onderhoud van zeker 20
jaar.
De plannen voor het opheffen van het dorp blijven in herhaling terugkeren. Als straks de samenwerking
met Antwerpen en Rotterdam doorgaan komt dit opnieuw aan bod. Deze onzekerheid is funest voor het
dorp en de bewoners.
De rest deugt niet en ik kies voor mijn gezondheid.
De tijd is slecht en er is nergens geld voor. Dat geld voor de inwoners gebruiken loopt niet goed af, want
er zal wel te weinig worden gegeven voor de huizen.
De toekomst is al beslist.
De uitspraak van dhr. Nijpels namens het havenschap, de provincie en de gemeente Moerdijk was de
doodsteek voor het dorp. De huizen waren ineens onverkoopbaar en deze situatie zal in lengte van jaren
voortduren.
De uitspraak van dhr. Nijpels namens het havenschap, de provincie en de gemeente Moerdijk was de
doodsteek voor het dorp. De huizen waren ineens onverkoopbaar en deze situatie zal in de lengte van
jaren voortduren.
Deze discussie duikt elke paar jaar weer op. De gemeente heeft al jaren mooie praatjes over
investeringen, maar voert niets uit.
Deze keuze is niet door mij gemaakt, maar door de aanpak van de gemeente en provincie. Hiervoor
dienen we schadeloos gesteld te worden aangezien we hierdoor onze huizen niet meer op een door ons te
bepalen tijdstip met winst kunnen verkopen. We staan met onze rug tegen de muur. Het huidige bedrag
van 60-70 miljoen zal ongetwijfeld niet voldoende zijn, maar gelukkig biedt het Zeehaven- en
industrieterrein economische kansen aangezien dit de tweede economische motor van Moerdijk is en
moet geld om de inwoners goed uit te kopen dus geen probleem zijn. Ongetwijfeld zullen huurders een
andere mening hebben, maar deze kunnen op ieder moment beslissen om het zinkende schip "Moerdijk"
te verlaten, met een lager financieel risico. Deze kunnen hun mening dus wijzigen op het moment dat
daadwerkelijk blijkt dat er geen toekomst meer is en de huur opzeggen en een ander stekkie zoeken.
Deze keuze maak ik alleen als er vooraf bekend is dat er geld beschikbaar is voor uitkoop. Verder is mijn
keuze dan nog sterk afhankelijk van wat de meerderheid zou kiezen. Als een meerderheid kiest voor
vertrekregeling, dan wil ik er niet meer wonen. Beter kiest men dan voor een scenario waarbij uitkooppijn kort duurt. Planologisch gezien moet de overheid ook reëel zijn, het is logischer als op de plaats van
het dorp industrie zou komen of dit gebied wordt opgekocht als toekomstige reserve.
Dit heb ik bij de eerste vraag al aangegeven, maar ik zal het nog een keer doen. Er moet worden gezorgd
dat onze huizen weer meer waard worden, dat we hypotheken kunnen krijgen en dat mensen van
buitenaf in Moerdijk willen wonen zodat wij onze huizen kunnen verkopen als we dat willen. Nu zitten
we vast. Ook moet er in de media positief nieuws over Moerdijk worden uitgezonden.
Dit heeft alles te maken met mijn vorige antwoorden. Ik heb er geen vertrouwen in dat de voorgestelde
plannen succesvol zullen zijn. Dat levert een hoop frustratie op. Mijn huis is onverkoopbaar nu en ook al
hadden we geen plannen om te verhuizen, we zijn nu toch beperkt in onze vrije keuze. Ik heb zo meteen
drie kleine kinderen en wil die niet laten opgroeien in een uitstervend dorp, zonder nieuwe gezinnen die
zich komen vestigen.
Dit is wel meteen de genadeslag voor het dorp, maar wel nodig om de nu al gedupeerde inwoners
tegemoet te komen. Maak de hoogte van de premie afhankelijk van de plaats. Dus verhuizen binnen de
gemeente geeft een hogere premie, zo help je de economie en leefbaarheid in de gemeente ook weer.
Door al deze ontwikkelingen holt de leefbaarheid van het dorp achteruit. Er is al veel schade aangericht.
Een enorm kapitaalverlies voor de woningbezitters. De gemeente moet ervoor zorgen dat de inwoners
onder dezelfde woonomstandigheden (eenzelfde huis en garage met eenzelfde wooncomfort, eenzelfde
tuin met prieel met dezelfde hoeveelheid grond elders kunnen kopen). De gemeente zal hierin geheel
tegemoet moeten komen. Wij hebben altijd veel geïnvesteerd in onze woning om de woning optimaal te
houden. Het kan nooit zo zijn dat door toedoen van derden dit kapitaal vernietigd wordt.
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Door alle gebeurtenissen en de voorliggende plannen zie ik niet hoe er een toekomst voor Moerdijk zou
kunnen zijn. Onze huizen zijn niets meer waard. Wat een appeltje voor de dorst zou moeten zijn wordt
een niet af te lossen schuld. Slapeloze nachten krijg ik er van.
Door alle media activiteiten wil hier toch niemand meer wonen, zeker de jeugd niet. De mensen die hun
huis te koop hebben staan raken deze aan de straatstenen niet kwijt. Het dorp gaat verpauperen, hierdoor
gaan we overlast krijgen van verkeerde figuren.
Door alle media en toekomstige industrie-uitbreidingsplannen blijft mijn huis in waarde dalen en wordt
onverkoopbaar. Dit is nu al aan de gang en wordt alleen maar erger. Ik ben door de overheidsplannen
aangetast in mijn vrijheid. Onze toekomst ligt ergens anders in Nederland.
Door alle media is het dorp zo weggezet dat de woningen niets meer waard zijn. Iedereen met een eigen
huis heeft zijn huis toch voor de oude dag, weg toekomst, weg pensioen, weg leefbaarheid.
Door alle negatieve berichten en door de brand bij Chemie-Pack is onze toekomst hier niet meer zo
rooskleurig.
Door alle negatieve publiciteit in de media is de toekomst van Moerdijk tot nul gereduceerd. Eigen huis
is niks meer waard dus geen oudedagsvoorziening meer. Geen toekomst voor de jeugd, geen
leefbaarheid. Als er al gebouwd wordt dan zeker voor Roemenen, Bulgaren en Polen. Dus geen
toekomst.
Door alle plannen en negatieve publiciteit is het een feit dat er geen toekomst is voor de bewoners van
Moerdijk. Je kan het dorp mooi willen maken, maar mensen zullen hier niet willen komen wonen. De
gemeente en provincie hebben het al verprutst voor de inwoners van het dorp Moerdijk. Wij denken
vooral aan de toekomst van onze kinderen en deze toekomst zien wij niet in Moerdijk. Zoals we al meer
hebben gehoord en gelezen gaat de haven een belangrijke motor voor Brabant zijn, dus geld om ons
fatsoenlijk uit te kopen (zonder verlies en met behoud van opgebouwd kapitaal) moet geen probleem
zijn. Dit zijn ze ons zelfs verschuldigd.
Door de geplande uitbreiding van het Zeehaven- en industriegebied zal dorp Moerdijk hoe dan ook in de
verdrukking komen. Wie wil er wonen achter een hoge muur, last hebben van stank en geluid? Het
voorbeeld van een gezellig leefbaar dorp zoals ik beschreef in vraag 4 zal niet verwezenlijkt worden.
Door de media wordt het al zo gebracht dat niemand hier meer wil gaan wonen. Je huis is onverkoopbaar
en het dorp bloedt dood.
Door de ontstane beroering en de door Commissie Nijpels vastgestelde noodzaak het dorp te verplaatsen
is een financieel rampscenario gestart. Hierdoor ondervind ik financiële schade, deze schade zal zich niet
terug betalen. Dit is op te lossen door te voorzien in een tegemoetkoming waardoor de ontnomen kansen
gerespecteerd worden. Economische belangen van zowel de haven als bewoners moeten afgewogen
worden. De inwoners zullen dit ten alle tijde verliezen.
Door de ramp met Chemie-Pack en vervolgens dat Moerdijk zou moeten verdwijnen wat door de media
goed in beeld is gebracht, is ons huis niets meer waard en vervolgens niet te verkopen.
Door de slechte publiciteit denk ik dat er weinig nieuwe mensen een huis willen kopen/huren in
Moerdijk. Als er minder mensen naar Moerdijk komen, verdwijnen de schaarse voorzieningen die er nu
zijn. Hierdoor willen nog minder mensen in het dorp wonen, waardoor het langzaam leeg loop. Ik denk
dat het nu te laat is om te investeren en dat je daarom beter het geld kan gebruiken om mensen ergens
anders een toekomst te geven.
Door de verwaarlozing van het dorp is leefbaarheid slecht. Er wordt al heel lang gesproken over
verbetering, maar deze blijft uit. Verpaupering=dorp Moerdijk. Herbouwen is een betere optie.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijk advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomst perspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijke advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomst perspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door mijn wantrouwen in het beleid van de gemeente en havenschap geloof ik niet dat het dorp
Moerdijk een dorp kan blijven die harmonisch en leefbaar is.
Dorp is straks ingeklemd tussen industrie, snelwegen en spoor. Geen goede milieuomgeving, mensen
leven en wonen liever in een gezonde en vriendelijker omgeving.
Een deel van deze toelichting is in de toelichting bij vorige vragen al gegeven. Ga werken aan een goed
onderbouwde uitkoopregeling, te beginnen met een overdraagbare garantieregeling voor koopwoningen
voor bewoning door eigenaar en niet bestemd voor verhuur. Dit om huisjesmelkers tegen te gaan.
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Een dorp dat volledig is ingesloten door industrie is volgens mijn geen toekomst. Als LPM niet doorgaat
zie ik nog wel een kans.
Een toekomst met een onverkoopbare woning is een onzekere toekomst. De overheid is hier schuldig
aan.
Enige eerlijke en reële optie naar mijn mening
Er is al teveel overlast. En dit wordt alleen maar erger!
Er is al zoveel schade aangericht door de huidige overlast van de industrie, het slechte onderhoud van het
dorp, uitbreiding industrie en de negatieve berichtgeving in de media veroorzaakt door ongevallen op het
industrieterrein en door deze plannen, dat er helaas geen toekomst meer is voor Moerdijk. We hebben
twintig jaar geleden in Moerdijk dorp zelf een huis gebouwd en het altijd heel goed onderhouden zodat
het zijn waarde behoudt. Tevens voor onze oudedagsvoorziening. We hebben hier ook jaren prima
gewoond ondanks dat het een klein dorpje is met weinig faciliteiten. Maar de huidige overlast van de
industrie en de manier hoe de gemeente het dorp onderhoudt, heeft de leefbaarheid van Moerdijk erg
aangetast. Nu is de waarde van onze woning nihil omdat het onverkoopbaar geworden is. We praten hier
over een enorme kapitaalsvernietiging. We stellen hiervoor de gemeente en het havenschap
aansprakelijk.
Er is alleen toekomst als de mensen met een eigen huis ook de zekerheid hebben dat ze ooit als de tijd
daar is hun huizen kunnen verkopen en niet alleen met zwaar verlies.
Er is bijna niets gedaan in al die jaren. Geen vertrouwen meer.
Er is geen garantie dat wij geen overlast krijgen, in welke vorm dan ook. Het aanblik van het dorp zal
verloren gaan in de loop van de tijd. De tijd zal leren dat het mijn dorpje Moerdijk gaat verpauperen als
deze onnozele opgedrongen plannen doorgaan. Investeren in het dorp Moerdijk is weggegooid geld en
verpaupering is met de beste wil niet tegen te gaan.
Er is geen toekomst meer in Moerdijk. De samenleving in het dorp is al uit elkaar.
Er is geen toekomst meer voor het dorp. De gemeente Moerdijk heeft al jaren het dorp aan laten tobben.
De hinder is niet af- maar toegenomen en alle normale voorzieningen zijn weg uit het dorp. Mijn woning
is onverkoopbaar geworden.
Er is geen toekomst voor het dorp Moerdijk, maar het beschikbare bedrag is ook geen toekomst voor de
bewoners. Om ergens anders een toekomst op te bouwen wil ik wel in dezelfde leef- en woonsituatie
verder gaan. De maandelijkse lasten die ik hier heb wil ik in de toekomst ook houden en niet duurder en
kleiner gaan wonen. Dezelfde kosten en woonruimte maar dan elders.
Er is in de loop van de tijd zoveel beloofd, dat ik er geen vertrouwen meer in heb.
Er is naar mijn idee teveel gebeurd. We hebben een zoontje en willen die een normale stabiele
woonomgeving bieden. En dat is in Moerdijk helaas niet meer mogelijk. Kijk naar de afbraak in de
haven, daar ligt al maanden een stuk steiger. Wordt helemaal niks mee gedaan.
Er is nog nooit geïnvesteerd in Moerdijk. Moerdijk heeft er altijd al bij gehangen, dit zal ook niet anders
worden. Het geld moet zeker naar de bewoners die weg willen.
Er is nu teveel schade aangericht voor wat betreft de verkoop van de woningen die nu onverkoopbaar
zijn geworden.
Er is veel te veel interesse voor het economisch belang van de grond van het dorp. Wij wonen in de
Frisostraat en hebben veel last van het sluipverkeer. Er wordt niets aan gedaan want volgens de
gemeente is daar niets aan te doen. Ik heb daarom geen vertrouwen in de leefbaarheid van het dorp.
Er komen geen jonge mensen meer naar het dorp, alleen jonge mensen die hier opgegroeid zijn. Dit is
een sterfhuisconstructie. Als er van buitenaf niemand hier wil komen wonen is het sowieso afgelopen
met het dorp en zitten we straks ingesloten door de industrie en de plannen die er liggen. Als er iets
gebeurt op het industrieterrein zijn er heel weinig vluchtwegen en zijn we in gevaar.
Er komt niemand meer op de huizen af om deze te kopen en als je zegt dat je uit het dorp Moerdijk komt
is het meteen 'Oh, dat is dat dorp dat weg moet?' of 'Oh, dat is toch dat dorp waar die grote brand was?'.
Dus dit is het grootste probleem waar het dorp mee kampt en dat moet worden opgelost.
Er moet nu (!) zekerheid komen over wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Er wordt van alles beloofd maar er wordt niets van deze plannen uitgevoerd.
Er wordt veel beloofd maar niets gedaan.
Gebruik het geld om mensen uit te kopen. Als je A zegt moet je ook B zeggen. Jullie willen industrie,
koop de mensen dan op een redelijke manier uit.
Geen toekomst voor dorp Moerdijk, wordt in de toekomst alleen maar slechter. Bewoners keus geven om
dorp op andere plaats (zoals HSL wijk in Zevenbergschen Hoek) te vestigen. Huurwoningen en grond
voor koop. Dan blijven bewoners bij elkaar en wordt het een leefbare wijk.
Geen vertrouwen in beloftes gemeente.
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Geen vertrouwen in de woningbouw en andere afspraken.
Geen vertrouwen in het gehele plan.
Geluidsoverlast, stank. Door de berichten van de overheid zijn onze huizen onverkoopbaar geworden,
waar kunnen wij dat op verhalen??????
Gemeente moet eerst eens gaan luisteren naar de verschillende commissies en media die al diverse
onderzoeken naar het behoud van het dorp hebben gedaan. Als het dorp in de weg ligt voor de
uitbreiding van de industrie en haven, dan DORP OPHEFFEN, BEWONERS UITKOPEN EN
VERHUISVERGOEDING REGELEN.
Gewoon uitkopen, maar dan wel een goed bod.
Hebben altijd al de boel besodemieterd. Jaren 80 hadden ze al plannen om de polder vol te bouwen met
huizen, nooit gebeurd. Waren toen al een schopstoel van verschillende gemeentes, Klundert, Lage
Zwaluwe. Het is niet veel veranderd sinds het nu een gemeente is.
Heel de bijlage, vooral de schets van de invulling zorgt ervoor dat een leefbaar Moerdijk niet mogelijk
is. Na alle media aandacht over de plannen wil niemand onze huizen. Wie betaalt er nu voor een
toekomst vol industrie en vooral onzekerheid? Of je dorp wel of niet blijft bestaan, dit zal naar mijn idee
altijd blijven zolang het dorp bestaat.
Heel triest dat Moerdijk zo eindigt. Wethouders kiezen nu ineens voor leefbaarheid van Moerdijk, iets
wat men al tientallen jaren geweigerd heeft te doen. Nu ineens wel huichelachtig.
Het benutten van economische kansen in dit gebied is onvermijdelijk, daar kunnen we niet omheen. Ik
vind dat de plannen die gemaakt zijn voor de havenstrategie niet samengaan met het vergroten van de
leefbaarheid van het dorp. Deze 2 gaan tegen elkaar in. De milieuklachten (stank en geluid) zullen
toenemen, het aanleggen van fietspaden, bouwen van huizen en behouden van voorzieningen (vergroten
leefbaarheid) lossen deze problemen niet op.
Het dorp gewoon opheffen. Op termijn hou je de economie en industrie toch niet tegen.
Het dorp komt helemaal geïsoleerd te liggen tussen de industriegebieden. Hierdoor steeds meer
luchtvervuiling en geluidsoverlast.
Het dorp ligt teveel in de verdrukking, nu en ook in de toekomst. Steeds zal weer de discussie oplaaien
over de leefbaarheid. Men kan beter de knoop nu doorhakken dan weer jaren lang in de onzekerheid te
wonen. Onzekerheid wat betreft de waarde van de huizen in de toekomst etc. Laat de mensen niet weer
jaren lang in onzekerheid zitten maar hak de knoop door. Zeker nu na alle negatieve berichten en
ontactisch handelen van de gemeente en kijkend naar de meningen (adviezen) van commissie Nijpels en
de SER. Pak het goed, snel en geloofwaardig aan zodat men weet waar men aan toe is.
Het dorp Moerdijk wordt rondom ingesloten door industrie, water, spoorlijn en verkeer.
Het dorp wordt helemaal omringd door industrie door de nieuwe plannen wat voor stank- en
geluidsoverlast zal zorgen met eventuele gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Hiervoor
hebben de bewoners niet gekozen. Huizen zijn onverkoopbaar, waardoor de bewoners geen andere keuze
meer hebben dan uitgekocht te worden. Echter men kan alleen elders een toekomst opbouwen als er een
realistische financiële vergoeding/prijs wordt gegeven zodat een gelijkwaardige woning (qua
woonoppervlakte, perceel, en afwerking/modernisering van de woning) gekocht kan worden. De
burgemeester heeft de WOZ waarde + +/-25% verhuispremie gegeven als waardering van de huizenprijs.
De WOZ waarde kan te laag zijn als er verbouwingen en modernisering hebben plaats gevonden.
Daarentegen kan de WOZ waarde ook te hoog zijn als mensen hun huizen hebben laten verpauperen.
Huizen dienen getaxeerd te worden (marktconforme prijs) + er moet een financiële vergoeding (+/- 25%
bovenop de taxatiewaarde, zoals eerder door de burgemeester vermeld, komen voor de overlast en de
verhuiskosten. Opkopen van huizen is voor overheidsinstanties gunstig in de huidige woningmarkt. De
huizenprijzen hebben waarschijnlijk het laagste niveau bereikt. Koop nu dus de mensen uit. Geen
vertrouwen meer in overheidsinstanties. Onduidelijke toekomst.
Het dorp wordt helemaal omringd door industrie door de nieuwe plannen wat voor stank- en
geluidsoverlast zal zorgen met eventuele gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Hiervoor
hebben de bewoners niet gekozen. Huizen zijn onverkoopbaar, waardoor de bewoners geen andere keuze
meer hebben dan uitgekocht te worden. Echter men kan alleen elders een toekomst opbouwen als er een
realistische financiële vergoeding/prijs wordt gegeven zodat een gelijkwaardige woning (qua
woonoppervlakte, perceel, en afwerking/modernisering van de woning) gekocht kan worden. De
burgemeester heeft de WOZ waarde + +/-25% verhuispremie gegeven als waardering van de huizenprijs.
De WOZ waarde kan te laag zijn als er verbouwingen en modernisering hebben plaats gevonden.
Daarentegen kan de WOZ waarde ook te hoog zijn als mensen hun huizen hebben laten verpauperen.
Huizen dienen getaxeerd te worden (marktconforme prijs) + er moet een financiële vergoeding (+/- 25%
bovenop de taxatiewaarde, zoals eerder door de burgemeester vermeld, komen voor de overlast en de
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verhuiskosten. Opkopen van huizen is voor overheidsinstanties gunstig in de huidige woningmarkt. De
huizenprijzen hebben waarschijnlijk het laagste niveau bereikt. Koop nu dus de mensen uit. Geen
vertrouwen meer in overheidsinstanties. Onduidelijke toekomst.
Het dorp wordt ingesloten. Stank-, verkeersoverlast, waardedaling woningen, natuur verdwijnt en
geluidsoverlast van spoor, in toekomst meer chemietreinen.
Het dorp wordt volledig ingesloten door industrie.
Het dorp zal vroeg of laat toch in de weg zitten. Het lijkt mij zonde om het nog een paar jaar langer te
rekken aangezien je je huis hier toch al nooit meer verkocht krijgt.
Het dorp zit nu op slot, we kunnen niet weg terwijl we weg willen. Er is geen toekomst als de plannen
doorgezet worden.
Het economisch belang is veel groter dan het sociaal belang.
Het gaat een bouwput worden van een jaar of 5 misschien wel langer, daarnaast is het erg ongezond met
die chemie toestand.
Het geld investeren in het dorp is weggooien. De bewoners die weg willen gewoon netjes uitkopen.
Het hele dorp moet volgens mij verplaatst worden, of de koopwoningen moeten worden opgekocht en
daarna verhuurd.
Het industrieterrein wordt mede beheerd door Rotterdam en Antwerpen en die hebben het valdood aan
het dorp Moerdijk. Voor mij hoeven ze de Roode Vaart niet te verleggen maar ze kunnen die gewoon
laten liggen en het water wat door Zevenbergen moet gaan lopen er op aansluiten ( of is de
waterkwaliteit zo dat ze dat niet willen hebben). Als de gemeente maar een garantstelling geeft voor de
waarde van de huizen en er geen sterfhuisconstructie van maakt.
Het is duidelijk dat de economische kansen van de industrie Moerdijk belangrijker zijn, dan de
leefbaarheid van Moerdijk dorp.
Het is naar mijn idee niet de vraag OF Moerdijk moet verdwijnen maar WANNEER. Ook als nu wordt
gekozen voor de leefbaarheidsvariant, dan komt deze discussie over 5 of 10 jaar weer keihard terug.
Nijpels had daarin volledig gelijk. Ik denk dan ook dat nu al gestart moet worden met het bieden van
mogelijkheden tot uitkopen van bewoners die dat wensen. Een goede constructie zou kunnen zijn
bewoners uit te kopen en het huis aan hen terug te verhuren. Op die manier voorkom je leegstand omdat
een groot aantal bewoners dan nog geruime tijd in Moerdijk zouden blijven wonen. Maar je biedt wel
zekerheid en dat is het enige dat de bewoners van Moerdijk op dit moment zoeken: duidelijkheid en
zekerheid.
Het is niet leefbaar vanwege de stank en de overlast.
Het kan nooit meer leefbaar worden. De huizen zijn niks meer waard. De jeugd trekt weg.
Het karakter van het dorp en de saamhorigheid in het dorp gaan totaal verloren. Deze zal ik in een andere
plaats kunnen terugvinden.
Het karakter van het dorp en de saamhorigheid in het dorp gaan totaal verloren. Deze zou ik in een
andere plaats kunnen terugvinden.
Het kwaad is toch al geschied. Wie wil er nu wonen in een ongezonde en onveilige omgeving.
Het negatieve imago en de altijd sluimerende bedreiging van het industrieterrein.
Het plannen van een toekomst betekent voor ons ook het plannen van een pensioen. Als het pensioen niet
zeker is, is planning niet mogelijk.
Het te investeren bedrag is te weinig i.v.m. een scala aan andere zaken bijvoorbeeld verkoop huis. Er is
geen toekomst achter een 30 meter hoge muur. Het imago is al veel te slecht.
Het vertrouwen is weg omdat er veel gebeurd is, of eigenlijk te weinig. Daaraan toegevoegd is het zo
dat de waarde van ons huis door alle perikelen al flink is gedaald (Chemie-Pack, rapport Nijpels etc.). Ik
kan hier vooralsnog nergens compensatie voor krijgen. Van alle maatregelen die ik zie zijn er weinig tot
geen concreet te maken en sommigen neigen naar mooipraterij.
Het was onze bedoeling om over 5 tot 10 jaar ons huis te verkopen en ons elders te vestigen in een
kleinere woning, op een plaats waar meer voorzieningen zijn.
Het was vroeger een gezellig dorp maar er is zo weinig van over. Er heerst nu een grafstemming,
jammer.
Het wordt er voor mij niet beter op. Geen van de maatregelen levert mij voordeel op.
Hier kan toch niemand serieus antwoord opgeven. De plannen lijken bewust onbekwaam en deze
vragenlijst lijkt bewust onbekwaam. Ik snap dat er economische belangen zijn die groter zijn dan het
dorp Moerdijk. Er wordt niet voorzien in feitelijk materiaal. We hebben geen degelijk materiaal. Er is
geen gedegen onderzoek gedaan naar wat de huidige leefbaarheid is. Sterker er is geen eenduidig beeld
geschetst van wat leefbaarheid is. Er wordt niet feitelijk gemaakt wat er met de leefbaarheid van het dorp
exact gebeurt. Er worden dus ook geen leefbaarheidsdoelen gesteld, laat staan dat er goede maatregelen
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zijn beschreven om doelen te behalen. Blijft over onderbuikgevoel en logica. Als je als overheid niet in
staat bent om leefbaarheid vanuit een leefomgeving te typeren en te waarderen. Als je niet weet wat
maatregelen zijn en ook niet duidt welk doel je wil bereiken, denk je dan dat je leefbaarheid kan
garanderen c.q. behoeden c.q. kan verbeteren. Welke keuze laat je dan aan de burger. Geen.
Leefbaarheid is duidelijkheid. Er is geen duidelijkheid.
Hoe wil men gedane schade door media, commissies en gemeente nog omzetten in positiviteit. Niemand
wil nog wonen of komen wonen in een verguisd en verdoemd dorp. Geen vertrouwen in de plaatselijke
politiek die wispelturig is in opvattingen en samenstelling (verkiezingen). Geen faciliteiten voor ouderen,
geen fatsoenlijk netwerk openbaar vervoer. meer industrie van zwaarste klasse in de voor en achtertuin.
Ieder jaar weer een nutteloze discussie, dat is geen toekomst.
Iedere euro die nu nog geïnvesteerd wordt, is er één teveel.
Iedereen herhuisvesten.
Ik begrijp de economische plannen voor de haven e.d. Wat ik niet begrijp is de veronderstelling dat deze
plannen samengaan met de leefbaarheid van het dorp. In de tv programma’s wordt ook een totaal
verkeerd beeld geschetst, we zien daar steeds dezelfde bejaarde mensen die geïnterviewd worden. Deze
mensen hebben hun leven lang in het dorp gewoond, zij willen dit dorp niet in deze levensfase verlaten.
Dit is logisch maar geeft een verkeerd beeld van de daadwerkelijke situatie. Veel jonge mensen die hier
een huis hebben gekocht en bezig zijn dit op te knappen hebben een totaal andere mening dan
voorgenoemde. Wat mij zeer verbaasd is dat deze mensen juist niet in beeld worden gebracht. Bij ons is
er ook geen televisieploeg geweest. We zien alleen boze en verdrietige mensen die in het dorp willen
blijven wonen. Ik probeer al jaren met mijn gezin te vertrekken uit Moerdijk, de huidige berichtgeving
lijkt de doodsklap.
Ik ben Moerdijk zat en wil weg. Vergrijzing slaat toe en geen hond komt hier nog wonen. Er is maar één
uitkomst en dat is uitkopen van alle bewoners.
Ik ben van mening dat het plan voor de havenstrategie inderdaad veel kansen biedt op economisch
gebied. Ook denk ik dat het dorp de haven/industrie blijft belemmeren om de economische kansen goed
te kunnen benutten. Als je het dorp leefbaar wilt houden moeten er gewoon dermate veel maatregelen
genomen worden waardoor het de overheid zeer waarschijnlijk evenveel of meer geld gaat kosten, en het
dan nog steeds niet zeker is of het dorp niet teveel besmet is geraakt en de huizen niet verkoopbaar zijn.
Mensen willen nu eenmaal niet helemaal ingesloten zitten tussen industrie en je koopt een huis waar je
lange tijd wilt wonen en je financieel geen risico loopt en dat zijn hier precies allebei knelpunten. De
plannen die nu op tafel liggen gaan er niet voor zorgen dat Moerdijk minder ingesloten (in de
verdrukking) raakt. We raken steeds verder ingesloten.
Ik ben van mening, en naar ik aanneem ook de andere huiseigenaren met mij, dat door de presentatie van
de concept Havenstrategie 2030 gevolgd door de negatieve publiciteit in de uitgebreide media hierover,
de huizen in het dorp Moerdijk nu onverkoopbaar zijn geworden en dat ook zullen blijven. Ik kan me
niet voorstellen dat er nu, en in de toekomst, nog mensen van buiten ons dorp hier een huis zouden
willen kopen. Met andere woorden: onze huizen zijn niets meer waard met dramatische financiële
gevolgen voor de huiseigenaren en ook hun eventuele erfgenamen. De optie dorpsbehoud met
investeringen in de leefbaarheid zal naar mijn mening niet leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid
van de koopwoningen, mede gezien het negatieve imago dat ons dorp nu heeft gekregen. Ik zie dan ook
slechts één optie en wel dat de veroorzakers (gemeente, provincie, havenschap) van dit drama en
eventueel het rijk hun verantwoording nemen te weten dat de huiseigenaren door hen schadeloos worden
gesteld ofwel door hen uitgekocht gaan worden. Daarnaast zou er ook nog een vergoeding moeten
komen voor verhuis- en herinrichtingskosten.
Ik ben van mening, en naar ik aanneem ook de andere huiseigenaren met mij, dat door de presentatie van
de concept Havenstrategie 2030 gevolgd door de negatieve publiciteit in de uitgebreide media hierover,
de huizen in het dorp Moerdijk nu onverkoopbaar zijn geworden en dat ook zullen blijven. Ik kan me
niet voorstellen dat er nu, en in de toekomst, nog mensen van buiten ons dorp hier een huis zouden
willen kopen. Met andere woorden: onze huizen zijn niets meer waard met dramatische financiële
gevolgen voor de huiseigenaren en ook hun eventuele erfgenamen. De optie dorpsbehoud met
investeringen in de leefbaarheid zal naar mijn mening niet leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid
van de koopwoningen, mede gezien het negatieve imago dat ons dorp nu heeft gekregen. Ik zie dan ook
slechts één optie en wel dat de veroorzakers (gemeente, provincie, havenschap) van dit drama en
eventueel het rijk hun verantwoording nemen te weten dat de huiseigenaren door hen schadeloos worden
gesteld ofwel door hen uitgekocht gaan worden. Daarnaast zou er ook nog een vergoeding moeten
komen voor verhuis- en herinrichtingskosten.
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Ik denk dat als het industrie terrein en het LPM wordt gerealiseerd niemand kan voorspellen hoe en wat
de overlast wordt voor het dorp. Als ik nu buiten sta hoor ik altijd wel wat van de industrie maar ook het
verkeer op de A16 en A17, ik denk dat dat alleen maar erger gaat worden. Maar ik hoop dat ik het mis
heb!
Ik denk dat dit alleen maar uitstel is.
Ik denk dat dit het beste is voor alle partijen. Je moet de economische kansen benutten en naar de
Moerdijkers luisteren, dan heb je hier de minste problemen mee.
Ik denk dat door wat er de afgelopen tijd over het dorp heen gekomen is er onherstelbare schade
aangericht is aan het imago van ons dorp, waardoor onze huizen onverkoopbaar zijn geworden. Als je de
media volgt dan is de komst van LPM ook niet zeker meer en daardoor zullen de miljoenen die wij als
dorp zouden krijgen wrs ook niet door gaan en valt er weinig te investeren.
Ik denk dat er gezien de toekomstplannen van de industrie het dorp uiteindelijk alsnog moet wijken.
Ik denk dat er met nog meer industrie om ons heen, ondanks alle maatregelen die getroffen gaan worden,
het toch weinig leefbaar wordt.
Ik denk dat het uitstel van executie is, de haven zal wellicht over een aantal jaar alsnog over het dorp
willen uitbreiden. Als je nu begint met systematische uitkoop, dan is over 10 jaar alles opgelost en komt
deze discussie nooit meer terug.
Ik denk dat ik in eerdere uitleg al heel duidelijk ben geweest. Er is in het verleden al teveel beloofd.
Ik denk dat onze gezondheid ten koste gaat met meer industrie, chemische bedrijven, verkeer op water en
weg.
Ik geloof dat de benodigde maatregelen niet uitvoerbaar zijn.
Ik geloof dat Moerdijk in de toekomst tegen nog meer problemen zal aanlopen. Dan kies ik liever eieren
voor mijn geld. Bied mij een eerlijke uitkoopregeling en ik zoek mijn thuis ergens anders. In onzekerheid
blijven leven is niet mijn manier van leven. Wordt er een campagne gestart om het imago van Moerdijk
te verbeteren zodat mijn huis niet alleen nu maar ook over 3 of 6 jaar verkoopbaar wordt? De schade is al
geleden.
Ik geloof er niet meer in.
Ik geloof niet dat het mogelijk is om Moerdijk leefbaar te maken met behulp van de plannen die er nu
liggen plus aanvullende plannen. Wellicht dat regelingen voor de korte termijn wat verlichting zouden
brengen in de overlast, maar op de langere termijn (ca 5 jaar) zou de overlast het toch weer winnen.
Wanneer de economische kansen voor het gebied zo belangrijk zijn dat deze benut moeten worden, moet
de conclusie worden getrokken dat er nu een BLIJVENDE oplossing moet komen waardoor bewoners
niet langer in onzekerheid zitten over de kwaliteit van hun woongebied en deze mensen in staat stelt een
goede nieuwe start te maken op een andere locatie.
Ik geloof niet in de combinatie van een dichterbij komende industrie en verbetering van de leefbaarheid.
Daarnaast zijn veel van de genoemde maatregelen onder voorbehoud, wat mijns inziens betekent dat die
waarschijnlijk niet uitgevoerd zullen worden.
Ik heb er destijds voor gekozen om in Moerdijk te wonen zoals het was, ik heb er nooit om gevraagd om
midden tussen industrie, stank en herrie te wonen. Als de plannen doorgaan heeft het geen zin om
Moerdijk op te knappen, besteed het te besteden geld aan inwoners een goede prijs voor hun huis te
bieden zodat ze ergens anders weer rustig en prettig kunnen wonen. Ik zal dan vanwege o.a. mijn
gezondheid niet meer in Moerdijk willen blijven wonen, het merendeel van de inwoners zal er zeer
waarschijnlijk hetzelfde over denken.
Ik heb er geen vertrouwen in dat de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden, zeker niet op
korte termijn. Met een beetje geluk is een gedeelte binnen tien jaar uitgevoerd, maar dan start
hoogstwaarschijnlijk opnieuw de discussie over leefbaarheid dorp. Beter kiezen voor zekerheid om deze
60-70 miljoen in uitkoop te steken plus het bedrag dat redelijkerwijs nodig is om ons ergens anders een
zeker bestaan te op te bouwen.
Ik heb er weinig vertrouwen in omdat er al jaren de praat gaat dat Moerdijk moet verdwijnen. En
investeren in een bodemloze put moet je niet willen.
Ik heb geen vertrouwen in de geplande woningbouw en andere afspraken.
Ik heb geen vertrouwen in het leefbaar maken van Moerdijk. De waarde van de woning is flink gedaald
en momenteel onverkoopbaar terwijl we wel weg willen. Steekt de gemeente, provincie en overheid zijn
kop diep in het zand, omdat het een lieve duit kost om Moerdijk uit te kopen terwijl het op langere
termijn meer voordelen oplevert.
Ik heb geen vertrouwen meer in de leefbaarheid of het leefbaarder maken van het dorp Moerdijk.
Ik heb geen vertrouwen meer in de leefbaarheid of het leefbaarder maken van het dorp Moerdijk.
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Ik heb geen zin om te leven in een afgesloten dorp. Wij moeten de keuze kunnen krijgen om zelf uit de
dorp te vertrekken, de gemeente is dit aan ons verplicht. Er wordt in Berlijn de muur weggehaald en
wordt in dorp Moerdijk teruggeplaatst hoe bizar is dit?
Ik heb mijn huis aan mijn kinderen geschonken, maar die hebben er straks meer last van dan dat ze er
gemak van hebben.
Ik heb tot voor kort altijd prettig en rustig gewoond in Moerdijk dorp. De leefbaarheid is nu weg doordat
mijns inziens geen enkele woning nu nog verkoopbaar is. Dit los je echt niet op door te investeren in
leefbaarheid zoals de overheid zich nu voorstelt. Ik vind het plan om binnenkort al te beginnen met het
bouwen van een nieuw dorpshuis een typisch voorbeeld van falend overheidsbeleid. Dit bedrag kan veel
beter op andere wijze worden aangewend. De overheid dienst zijn onderdanen te beschermen en
gedupeerden volledig schadeloos te stellen.
Ik heb weinig tot geen vertrouwen in de plannen voor het dorp. Het zou ook niet gemakkelijk zijn voor
iedereen om te vertrekken maar zie hierbij graag in de oplossing alles weg of niets, mits er een goede
opkoopsom en regeling komt wat betreft de koopwoningen. Graag duidelijkheid en een snelle concrete
oplossing die voor iedereen acceptabel is.
Ik moet stoppen met mijn bedrijf, vanwege de LPM. Het is niet meer levensvatbaar. LPM maakt mijn
bedrijf kapot.
Ik verwacht dat zeker de mensen die huren zullen vertrekken, want wie wil er nu in een tweede Pernis
wonen? Ook al zien de plannen voor wat betreft de leefbaarheid er goed uit, persoonlijk wil ik niet naast
een groeiend industrieterrein wonen. Met een koopwoning (zoals ik heb) zal het moeilijker worden te
vertrekken.
Ik vind dat ik de keuze moet hebben om ergens anders mijn toekomst op te bouwen.
Ik vind dat mensen de keuze moeten krijgen of ze hier nog willen blijven wonen of dat ze hun leven
ergens anders gaan opbouwen. Door deze plannen uit te lekken hebben jullie het eigenlijk al verpest voor
de inwoners die al wilde vertrekken en voor mensen zoals ik die net een jaar een huis hebben gekocht,
waar ik een hoop geld in heb gestoken en waar ik nog vele plannen mee had voor de toekomst. Maar nu
moet ik dus blijven wonen in een huis die naar mijn zin nog veel onderhoud nodig heeft maar dit toch
moet laten varen omdat ik niet zeker weet of alle investeringen die ik nu doe wel uitbetaald kan worden
in de nabije toekomst. Simpel gezegd hoe langer jullie wachten met beslissingen nemen over het plan
met dit dorp, hoe langer ik dus moet wachten met het opbouwen van een toekomst naar mijn idee.
Ik vind de keuzes van deze vraag te beperkt, er zou naar mijn mening geld moeten zijn voor diegene die
weg willen of schadeloos gesteld willen worden. En voor de mensen die daar willen blijven wonen moet
er in de leefbaarheid geïnvesteerd worden. Hoe dat zou ik ook niet weten.
Ik voel me niet meer veilig en prettig in mijn eigen dorp!!!!!
Ik voel me nu al een gevangene van het dorp. Straks is het maar afwachten of ik mijn dorp wel
zelfstandig uit kan en mag. Het sluipverkeer is nu al een dilemma, hekken op het industrieterrein
belemmeren mij om op Klundert te komen. Huisarts, muziekvereniging etc.
Ik wil niet dat mijn kinderen later op een industrieel gebied opgroeien. Het is niet goed voor de
gezondheid.
Ik wil zo snel mogelijk weg.
Ik woon hier voor twee redenen, goedkoop en rust. Beide worden teniet gedaan, daarom willen wij weg.
De onverkoopbaarheid van mijn woning geeft mij geen andere keuze dan ergens te gaan huren. wij
hebben al een onverkoopbare woning.
Ik zie er geen nut van in.
Ik zie geen toekomst in het dorp Moerdijk. Laat de mensen vertrekken zodat ze de waarde van hun
krijgen.
Ik zie geen toekomst voor Moerdijk vanwege de nu al aanwezige stankoverlast en de risico's waaraan wij
worden blootgesteld door de huidige industrie.
Ik zie het vergroten van de leefbaarheid van het dorp niet zitten. Als er straks huizen bijgebouwd
worden, ik geloof niet dat er geïnteresseerden zullen zijn om te kopen. Het aanleggen van wandelroutes
is voor nu heel leuk, maar straks zal ik echt niet naar buiten gaan om te wandelen als je stank ruikt. Dat
geldt ook voor een fietspad naar Zevenbergen. Dan fiets je straks vlak langs het Logistieke Park. Dat is
echt niet gezond, zo'n Logistiek Park geeft veel vervuiling. Ik vind het vreselijk om continu ongezonde
lucht in te ademen en nog veel meer voor mijn kinderen. Als de bewoners een kans wordt gegeven om
ergens anders een toekomst op te bouwen ben ik heel erg blij. Mijns inziens is dat een betere investering
dan alle andere plannen voor het dorp! Dit gaat om de gezondheid van mensen, dat is ontzettend
belangrijk en mag niet ten koste gaan van de economie! Ik kan me voorstellen dat de groei van de haven
en de industrie veel economische kansen biedt en ik vind dat die plannen mogen doorgaan MAAR: dat

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

70

Mediad Data

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

gaat niet samen met het behouden van het dorp. Hef het dorp op en zorg dat iedereen op een andere plek
een toekomst op kan bouwen.
Ik zou persoonlijk voor verplaatsing van het dorp gaan omdat ik denk dat Moerdijk toch ooit wel een
keer ruimte moet gaan maken voor de industrie. Het ligt gewoon te ideaal daarvoor.
In de buitenwereld is Moerdijk inmiddels bekend als: vies, stinkend fabrieksdorp. Plaatselijke school zal
gesloten worden wegens dalend en daarmee te klein leerlingenaantal. Mensen trekken weg en dorp
vergrijst. Huizen zijn onverkoopbaar.
In de eerste alinea van de toelichting (blok 1) wordt al aangegeven hoe belangrijk de Haven Moerdijk is,
zowel voor de gemeente als voor provincie en het rijk. Het is slechts een kwestie van tijd totdat hogere
overheden (met name het rijk en Brussel) de uitbreiding/exploitatie van de haven overnemen van de
gemeente of de gemeente dwingende maatregelen op gaat leggen voor de vergroting/uitbreiding van de
haven. De belangen van de haven zullen zodanig stijgen dat die de gemeentelijke belangen en
mogelijkheden zullen overstijgen. Het zou de verschillende overheden sieren als ze dat zelf ook inzien én
toegeven en niet wachten tot 2030 maar nú al een traject in werking stellen om de inwoners op de best
mogelijke manier te laten verhuizen.
In mijn ogen is het niet leefbaar meer als we dadelijk ingesloten zitten tussen industrie/haven, Logistiek
Park en Hollands Diep. Het komt steeds dichter bij huis en we zullen daar hoe dan ook overlast van
ondervinden in welke vorm dan ook. Ten gevolge daarvan zullen er mensen wegtrekken en er zullen
weinig nieuwe bewoners komen. Er zal leegstand komen of er zal een lagere sociale klasse van inwoners
komen doordat de woningen goedkoop zullen zijn om te huren. Let wel dit geldt voor de plannen zoals
ze nu liggen; dus met uitbereiding havengebied en komst Logistiek Park.
Industrie en dorp gaan niet samen en in handhaven van de gemeente heb ik al helemaal geen vertrouwen
met deze burgemeester aan het roer. Nadat ik zelf heb ondervonden dat er illegaal bedrijvigheid wordt
gevoerd in het dorp heb ik dat gemeld bij B&W waarop de burgemeester dhr. Klijs zegt: "Het ziet er daar
keurig uit en dan vind ik het prima". Deze burgemeester meet met twee maten.
Industrie zal in toenemende mate gaan overheersen in het dorp en de directe omgeving daarvan.
Hierdoor zal de leefbaarheid en zeker ook de verkoopbaarheid van de woningen alleen maar verder
afnemen.
Investeren in het dorp heeft volgens mij geen zin meer. Want de schade die is aangericht in de afgelopen
50 jaar is niet meer te herstellen. Het is verkeerd te investeren op basis van prognoses en verwachtingen.
Beter kan gekeken worden naar de feiten. De wind staat voor 75% van het jaar richting Moerdijk en of
het nu chemisch of organisch is, het stinkt. Nieuwbouw heeft geen zin want het bestaande
industriegebied zal geen extra inwoners aantrekken.
Investeren in leefbaarheid heeft geen waarde voor kwaliteit van de leefomgeving. Deze is op dit moment
al teveel belast met overschrijding van stankoverlast, geluidsoverlast, verkeersdrukte. Uitbreiding van
industrie belast de kwaliteit van wonen in dit dorp. Er is 1 optie en dat is geld beschikbaar stellen voor de
huiseigenaren zodat we elders een nieuwe toekomst op kunnen bouwen.
Je bent een gevangene van je eigen woning geworden en kunt hem niet meer verkopen. Er komt van
buitenaf niemand meer naar het dorp.
Je eigen huis is een investering. Die investering is tot nul gereduceerd, weg vermogen. De overheid dient
op te komen voor de belangen van zijn burgers en die te beschermen, maar dat is hier mijns inziens niet
het geval. Volgens mij is e.e.a. in strijd met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB).
De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en gedupeerden volledig schadeloos stellen.
Je kunt investeren wat je wil maar het wordt er niet beter op. De leefbaarheid gaat alleen maar verder
achteruit met nog meer industrie.
Jonge mensen willen niet meer hier blijven wonen, dus ook geen kinderen. Het wordt hier een
bejaardenoord.
Juist die maatregelen die moeten zorgen voor de leefbaarheid van het dorp, draaien diezelfde
leefbaarheid de nek om. Wij wonen heel vrij en hebben een prachtig uitzicht op de natuur en de
achtergelegen Appelzak. In de animatie -zoals die op de voorlichtingsbijeenkomst in de Ankerkuil werd
getoond - werd een 30 meter hoge geluidswal opgeworpen, die garant zal staan voor ons uitzicht in de
toekomst. Dat is voor mij een schrikbeeld. Ik vind de kunstmatig opgeworpen dijk bij de vuilstort aan de
Koekoeksedijk al een enorme horizonvervuiling. Brengt mij op het feit dat het enige stukje authentieke
natuur dat nog een beetje herinnert aan hoe mooi Moerdijk ooit was, namelijk de Koekoeksedijk, ook om
zeep wordt geholpen. Daar viel nog van een klein stukje schoonheid te genieten. Leefbaarheid bestaat uit
het je één voelen met je omgeving, vooral natuur is belangrijk om die leefomgeving als prettig te
ervaren. Als dat door kunstmatige lelijke maatregelen teniet wordt gedaan, kun je leefbaarheid vergeten!
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Ken je het gezegde: Al draagt een aap een gouden ring het is en blijft een lelijk ding. Wat ze (de
gemeente) ook doen. Ik heb er geen vertrouwen in en wil weg. Moerdijk heeft al zoveel slechte
publiciteit gehad dat we blij moeten zijn met een escape (mogelijkheid tot uitkopen). Pakken we die niet
aan dan komen we nooit weg.
Koop de bewoners uit en wel op korte termijn, zodat ze zich kunnen vestigen op een plaats weg van het
industriegebied. De overlast hiervan zit toch al aan het plafond. Stinkt regelmatig en slaat op ogen en
longen. Hier helpt die geluidswal niet tegen. Tevens zijn onze woningen helemaal onverkoopbaar
geworden, doordat het landelijk bekend is dat het dorp weg zou moeten.
Koop iedereen uit en breid de industrie uit tot aan de A16. Dan levert de grond van Moerdijk dorp wel
geld op.
Kwaad is al geschied.
Leefbaarheid betekent niet alleen faciliteiten en voorzieningen. Leefbaarheid zit "tussen de oren".Met
name voor bezitters van een eigen woning is dit in de huidige situatie een psychisch aspect, waarbij
verkoop van de woning centraal staat en van essentieel belang is. Door alle negatieve publiciteit is de
woning in de huidige situatie onverkoopbaar. Expliciete schrijnende gevallen existeren reeds alle goede
bedoelingen m.b.t. de "leefbaarheid" ten spijt, het psychische aspect van "onleefbaarheid" gerelateerd
aan onverkoopbaarheid van de eigen woning zal altijd prevaleren en een voortdurende bron van zorg
blijven.
Leefbaarheid betekent niet alleen faciliteiten en voorzieningen. Leefbaarheid zit "tussen de oren". Met
name voor bezitters van een eigen woning is dit in de huidige situatie een psychisch aspect waarbij
verkoop van de woning centraal staat en van essentieel belang is. Door alle negatieve publiciteit is de
woning in de huidige situatie onverkoopbaar. Expliciete schrijnende gevallen exciseren reeds alle goede
bedoelingen m.b.t. de "leefbaarheid" ten spijt, het psychische aspect van "onleefbaarheid", gerelateerd
aan onverkoopbaarheid van de eigen woning zal altijd prevaleren en een voortdurende bron van zorg
blijven.
Leefbaarheid in een klein dorp als Moerdijk, wanneer ingebouwd door industrie, is niet mogelijk. Het
bestaande industrieterrein is enkele kilometers van het dorp verwijderd, toch hebben wij regelmatig last
van sterke stankoverlast. Soms houdt deze stank zelfs een paar dagen aan. Het veroorzaakt hoofdpijn en
keelklachten. Met name in de zomerperiode komt het te vaak voor dat wij niet eens buiten kunnen zitten
vanwege de stank. Als de omvang van het Zeehaven- en Industrieterrein wordt vergroot kan deze
stankoverlast nooit minder worden. Naast stankoverlast hebben wij m.n. 's nachts ook regelmatig
geluidsoverlast. Het geluid klinkt dan nog wel ver, maar is toch duidelijk te horen wanneer, in de
zomermaanden, de ramen openstaan. Ook deze geluidsoverlast zal alleen vergroot worden wanneer het
industrieterrein wordt uitgebreid. Ondanks mijn creativiteit kan ik geen oplossing vinden waardoor het
dorp leefbaar zou kunnen worden gemaakt. Leefbaar wonen betekent voor mij niet een nieuw dorpshuis
of een extra fietspad naar Zevenbergen, hoewel dit wel nodig is. Leefbaar wonen betekent ook niet een
opgeknapte haven met bankjes aan de oever. Leefbaar wonen betekent een rustige en schone
leefomgeving. Industriële overlast hebben we nu al, maar vanwege de rust in het dorp en de vrije
woonomgeving zijn de lasten nog te overzien. Wanneer mijn uitzicht wordt weggenomen vanwege het
Logistieke Park, de omlegging van de Roode Vaart, een geluidswal en uitbreiding van het
Industrieterrein wordt hiermee mijn leefbaarheid weggenomen.
Lijkt me duidelijk, geen vertrouwen.
Meer industrie dichter bij het dorp zal ook meer overlast met zich meebrengen.
Meer industrie en dichter bij het dorp lijkt me niet te combineren met betere leefbaarheid.
Men is er klaar mee. Teveel overlast.
Men is uitgegaan van de 3 P's. Wat ik hier zie is alleen profiel voor het bedrijfsleven en de winst die het
Havenschap, provincie en gemeente voor ogen hebben. Men handelt hier niet volgens de Europese
richtlijnen.
Mensen behoren niet onder de rook van een industrieterrein te zitten waar voornamelijk zware industrie
is gehuisvest. Oké dat deze fabrieken er moeten zijn is een noodzakelijk kwaad maar niet ten koste van
de leefbaarheid van de mensen die daar nou net wonen. Bied deze mensen een goed alternatief en geen
zoethoudertjes.
Mensen met koopwoningen zitten vast. Niemand wil hier nog een huis kopen.
Met een paar nieuwe huizen en een nieuw gemeenschapshuis wordt het niet beter. het bos verdwijnt door
de insteekhaven, het toenemende verkeer vanuit deze haven naar het LPM. Meer geluidsoverlast, stank,
meer verkeer. weinig positief.
Met het toenemen van de industrie verwacht ik niet dat het dorp nog leefbaar te maken is.
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Met meer industrie en nog dichter bij het dorp kan Moerdijk er alleen maar op achteruit gaan. Er staan nu
al 22 huizen te koop.
Met meer industrie in onze naaste, directe, woonomgeving, zie ik geen enkele waarborging dat de
leefbaarheid gegarandeerd kan worden. Ook niet middels de aangekondigde maatregelen. Uitkopen en
vertrekken is mijns inziens dan de enige optie.
Mijn grootste probleem is de geluidswal en het logistiek park.
Mijn huis zal dalen in waarde waardoor ik het niet meer kan verkopen. Hierdoor ben ik aangetast in mijn
vrijheid. Ik kan niet meer verhuizen. En overwaarde van mijn huis als pensioen gebruiken kan ik al
helemaal vergeten.
Mijn oude huurwoning heeft nogal wat gebreken die voor de woonstichting, die feitelijk blut is, te duur
zijn om te repareren. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een andere woning, hoewel ik het dorp an sich
niet beu ben, sterker nog, de rust en het vriendelijke karakter van dorp en inwoners bevalt mij prima.
Mijn vrouw en ik zijn beiden 60 jaar. We hebben vroeger dit huis gekocht als pensioenvoorziening. In de
huidige situatie is ons huis nog 0 euro waard. Wij wonen in een dijkhuis van 4 verdiepingen, dat is veel
te groot straks en moeilijk te onderhouden voor twee mensen op oudere leeftijd. Wij wilden kleiner gaan
wonen als we 65 zouden worden maar dat kan nu niet meer. Wij zijn nu gevangenen in ons eigen huis.
Mijns inziens is het niet alleen goedkoper om het dorp in zijn geheel te ontruimen dan het dorp op zo'n
wijze leefbaar te maken. Leefbaar maken achter een enorme geluidswal is onmogelijk. Geluid gaat alle
kanten op. En dan de stank, die is niet te vangen met een wal. Dan heb ik het niet eens over het gevaar.
De huizenbezitters zitten in de rats. De waarde zal nooit meer op het oude niveau komen.
Misschien is er best wel een toekomst voor het dorp Moerdijk, maar het belangrijkste vind ik dat het te
investeren geld EERST moet worden gebruikt om inwoners die hebben gekozen om ergens anders een
toekomst op te bouwen “uit te kopen” en deze gedupeerde huiseigenaren een goede prijs voor hun
woning en alle geleden ongemakken te bieden. De inwoners van Moerdijk hebben hier immers nooit om
gevraagd. Het bouwen van nieuwe woningen kan het beste achterwege worden gelaten, ik denk dat hier
absoluut geen animo voor zal zijn en het weggegooid geld is. Daarnaast moet ook worden stil gestaan bij
het feit dat vóór deze “situatie” veel van deze inwoners waarschijnlijk nooit hebben gepland het dorp
Moerdijk te verlaten maar ontzettend onzeker zijn geworden over de waarde van hun grootste bezit, de
angst te blijven zitten met een restschuld en niet als enige over willen blijven in een spookdorp midden
in een druk en stinkend industriegebied met een onverkoopbare woning.
Moerdijk blijft eeuwig een knelpunt. Het is beter nu de knoop door te hakken en het dorp op te heffen.
Op die manier is er na deze operatie rust voor de mensen en voor veel jaren ruimte voor de industrie op
een ideale plek. Andere leefgebieden kunnen dan gespaard blijven van deze overlast.
Moerdijk heeft in dit politiek klimaat geen toekomst. Provincie bepaalt en gemeente Moerdijk volgt.
Moerdijk is niet meer aantrekkelijk voor mij, dus voor mensen van buitenaf ook niet, met een Logistiek
Park en industrie in hun achtertuin!
Moerdijk is nu al zo lang heel negatief in het nieuws. Er zijn nu geen mensen die hier een huis gaan
kopen. Er kan wel geïnvesteerd worden, maar wie zegt dat het dan over 10 jaar niet weer hetzelfde
gezeur is. Ik verhuis liever naar een plaats die een veel zekerder toekomst dan Moerdijk heeft.
Moerdijk zal alsnog minder aantrekkelijk worden om te wonen, de investeringen zijn dan eigenlijk
geldverspilling.
Momenteel willen veel bewoners weg en er komen geen bewoners bij (geen mensen = geen toekomst).
Nu worden er mensen uit de hele regio en buitenland gedropt vanwege de goedkope huur!!
Na de brand en overlast was de toekomst van Moerdijk al twijfelachtig. Na het bekendmaken van deze
plannen zijn de woningen niets meer waard, onverkoopbaar en zal Moerdijk nooit meer een bloeiende
kern worden, zelfs niet al zou men financieel gecompenseerd worden. Moerdijk is nu al kapotgemaakt
door de brand en deze plannen!
Naar mijn mening is er geen gezonde leefomgeving te creëren
Nee, er zijn teveel negatieve punten rond Moerdijk waar niets aan gedaan wordt. We zijn voor de
gemeente Moerdijk altijd een tweederangs dorp geweest. Als je mag kiezen wil je niet meer in zo'n
slechte omgeving wonen, ook niet voor mijn kind. Huizen verkopen niet meer door de slechte economie
en de slechte naam van het dorp: Chemie-Pack en de slechte publiciteit van de laatste tijd.
Nieuwe huizen bouwen, een fietspad aanleggen en een muur is een waardevermeerdering voor de huizen
en de leefbaarheid. De industrie is nu al zo groot. Dit is de max. Als er nog meer bij komt is het dorp zelf
niks meer waard.
Nog meer industrie en alles wat er omheen gebeurt (stank, overlast, en het dreigend gevaar als er iets
gebeurt). We kunnen geen kant meer op, het dorp zit ingeklemd.
Omdat de SER er geen vertrouwen in ziet.
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Omdat de stankoverlast hier niet meer weggaat en de geluidsoverlast kan ik nu niet inschatten wat dit zal
zijn na de geluidswal, maar mooier wordt het er niet op met zo'n wal.
Omdat het industrieterrein toch voorrang heeft. Jaren geleden is ons beloofd dat het verkeer naar het
industrieterrein opgelost zou worden. Op de Steenweg is het 's morgens, 's middags en 's avonds net zo
druk als op de A16. Zelfs met gevaarlijke goederen wordt er door het dorp gereden. Het spoor wordt ook
steeds meer. Wij moeten het maar bekijken. Het Havenschap heeft zijn beloftes nog nooit waargemaakt.
Omdat ik bang ben dat als er nu geïnvesteerd gaat worden in de leefbaarheid deze discussie over 10 a 15
jaar weer aan de orde is. Men heeft al duidelijk laten doorschemeren dat Moerdijk te gunstig ligt om dat
dorp te laten bestaan.
Omdat ik geen vertrouwen heb, zie ik geen toekomst. Een vertrek zou alle onzekerheid en frustratie
wegnemen. Het gaat immers lang duren voor alles gerealiseerd wordt. De plannen kunnen door
vernieuwde inzichten weer gewijzigd worden waardoor je telkens opnieuw meer onzekerheid creëert.
We hebben nu geen keuzevrijheid meer om te gaan. Doe niet moeilijk en hak knopen door die anders
later doorgehakt moeten worden!! Gewoon zonde van de tijd en ergernis.
Omdat ik niet denk dat de burgemeester Jac Klijs of enkele gemeenteraadsleden binnenkort in het dorp
Moerdijk gaan wonen en zo de stank van het nu al aanwezige industrieterrein ook gaan opsnuiven, zie ik
geen toekomst voor het dorp Moerdijk. Alleen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor waar je
staat zou volgens mij nog kunnen helpen maar dat zal met deze mensen helaas niet gebeuren.
Ondanks dat ik altijd met plezier in Moerdijk heb gewoond. Met de oprukkende industrie, het
verdwijnen van de jachthaven en de Roode Vaart en nu de plannen voor het LPM vind ik dat het dorp
Moerdijk wel erg in het nauw komt.
Ons huis is niets meer waard. Weg is al het geld waarvoor we gespaard en hard gewerkt hebben. Geen
geld meer om kleiner te gaan wonen.
Op dit moment is Moerdijk leefbaar. Inwoners van Moerdijk stellen geen prioriteit aan dingen als een
nieuw gemeenschapshuis, extra groen/wandelroutes e.d. Hier is in Moerdijk nooit aandacht aan besteed
en inwoners nemen hier dan ook genoegen mee. We wonen nu in een betrekkelijk rustig dorp, het feit dat
dit van ons afgepakt wordt maakt Moerdijk onleefbaar.
Op termijn komt het dorp zo ver ingesloten te liggen dat het onleefbaar wordt.
Op termijn zal het dorp toch moeten verdwijnen. De plannen zijn duidelijk. Als het dorp weg is kan men
redelijk "goedkoop" nog een haven aanleggen. De kosten van de Kil op diepte houden kan men dan over
meerdere partners verdelen.
Plannen hebben voor mij geen toegevoegde waarde.
Plannen zijn er om gewijzigd te worden. Hoe dan ook ooit gaat het gebeuren dat Moerdijk moet
verdwijnen, het zij nu het zij over tientallen jaren. Om dan nu een hoop geld te investeren in een dorp dat
geen goede toekomst tegemoet gaat. Het geld kan dan beter geïnvesteerd worden in andere doelen. Hoe
graag en hoe fijn ik het wonen hier ook vind, soms moet je vervelende keuzes maken.
Politieke beloftes drogen op, zo gaat het al decennia lang. Zelfs de kleinste beloftes zijn nooit
gerealiseerd. Waarom nu ineens wel? Dat vertrouwen kan en mag de politiek nu niet ineens van ons
verwachten. What comes around, goes around.
Probleem blijft terugkomen. Dorp staat teveel onder druk. Wil niet nog meer uitbreiding van industrie.
Qua imago is Moerdijk blijvend beschadigd, mensen vragen zich verbaasd af waarom ik daar überhaupt
ben gaan wonen. Imagoschade en toenemende milieuproblematiek lenen zich niet om met goedbedoelde
investeringen te worden opgelost. Moerdijk kan beter van de kaart verdwijnen, dit zal op termijn ook de
goedkoopste en meest realistische variant zijn. Mogelijk verdere industriële uitbreidingen kunnen dan in
de toekomst tevens ongestoord plaatsvinden.
Sinds het krantenbericht van Ed Nijpels gaat het vertrouwen onder de inwoners van het dorp steeds
verder naar beneden. Heel veel mensen willen nu weg.
Slecht imago en teveel overlast (vooral stank!) van industrie.
Stank, verkeer nemen toe, faciliteiten zijn nauwelijks exploitabel te maken, het is te ver gekomen.
Stank/stof/herrie, geen groene omgeving, niemand wil door het plan in het dorp komen wonen.
Stankoverlast is dermate hinderlijk en schadelijk dat er geen toekomst meer is. Het wordt al jaren in de
doofpot gestopt.
Stop met de onzin en verkwisting! Vul het huidige industrieterrein verder in, is nog meer dan 30%
braak/beschikbaar!! Wat u nu van plan bent is gewoon het dood laten bloeden van het dorp Moerdijk
zelf!!
Te laat, nooit wat gedaan, verloren moeite, er wil niemand meer wonen van buitenaf, hoe wil je het dan
leefbaar maken?
Teveel gevaarlijke industrie.
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Toelichting vraag 3: er zijn geen (andere) middelen. Indien uitbreiding van industrie en haven wordt
uitgevoerd is er geen toekomst voor het dorp Moerdijk!
Uiteindelijk zal het dorp ingeklemd worden door de industrie, dus is verhuizen een beste optie mits er
een goede vertrekregeling is. Ook al heb je een huurhuis.
Uitslag Ed Nijpels, SER.
Verbeteringen is zonde van het geld, ze kunnen beter de mensen uitkopen of de huurders helpen met een
financiële bijdrage of ze kunnen het gehele dorp verplaatsen.
Verkoop van de woning is niet meer mogelijk. Na de uitspraken van dhr. Nijpels zijn de woningen
onverkoopbaar geworden.
Verkoop van de woning is niet meer mogelijk. Na de uitspraken van dhr. Nijpels zijn woningen
onverkoopbaar.
Voldoende geld ter beschikking stellen om bewoners te compenseren voor een andere (duurdere)
huurwoning en huiseigenaren uit te kopen om zich elders te kunnen vestigen.
Volg de commissie Nijpels, luister naar de SER, neem eens aan wat de media zegt en gebruik eens je
verstand.
Volledig ingesloten. Woonomstandigheden gaan er niet op vooruit met geluidswal en oprukkende
industrie. Huizen blijven onverkoopbaar, ook als je over een paar jaar vanwege omstandigheden wil
verhuizen.
Voor de ondernemende types is de wal natuurlijk fantastisch. Skibaan en –hut, rodelen, survival kamp,
maar iets zit mij toch niet helemaal lekker. Wat is nu eigenlijk een wal van 30 meter? Hoe hoog is de
toren van de RK Stephanuskerk eigenlijk? Ik ben dus eens gaan kijken naar objecten met een hoogte van
20 – 30 - 40 meter: flatgebouwen, kerken, waterkeringen, enz. Van dichtbij en van ver af. En ik schrok.
Mij besloop toch het idee dat we met de projectie en visualisatie van de gemeente een ietsepietsje in de
maling worden genomen. Op de gemeentelijke illustratie is de wal dus eigenlijk 4 keer zo hoog als de
huizen op de voorgrond! Zo’n geluidswal bouwt men trouwens niet voor niets. Daarachter vindt van
allerlei rottigheid (geluid en anders) plaats en men moet natuurlijk wel binnen de normen blijven. Even
los van het feit dat het uit het zicht en gehoor houden van die narigheid ook wel fijn is. En wat betekent
het bijvoorbeeld dat we de helft van de Appelzak en het strandje kwijtraken. En daar komt de “De Roode
Vaart” ook nog eens binnendoor. Zonder dat er iets is opgenomen waarmee de resterende Appelzak
bereikbaar wordt. Is er trouwens iemand die een zinnig woord kan zeggen wat een dergelijke wal en
verplaatsing van de “Roode Vaart” voor invloed gaat hebben op de grond- en
oppervlaktewaterhuishouding in het dorp? Wat betekent het m.b.t. ontsluiting en veiligheid?
Voor diegene die een eigen huis hebben in Moerdijk is de waarde van de woning drastisch gedaald. De
woningmarkt voor de verkoop van huizen zit op slot. Met de publiciteit van de afgelopen tijd en met de
onzekerheid dat Moerdijk mogelijk alsnog opgeslokt wordt (zoals ook al meerdere malen in het verleden
is voorgekomen) door de uitbreiding van het industriegebied wil niemand een woning kopen in
Moerdijk. Dit is ons eerste huis en we willen in de toekomst mogelijk ook kinderen en investeren in een
grote woning, ook als investering in de toekomst. Wie wil nu nog een huis kopen in Moerdijk? We
hebben geen mogelijkheid om te investeren in een nieuwe woning.
Voor ons is het behouden van het dorp geen optie!! Ik zie voor ons geen toekomst meer in het dorp!
Nogmaals hoe je het wendt of keert, onze huizen zijn niets meer waard en onverkoopbaar. We zijn er erg
emotioneel over en staan er mee op en gaan er mee naar bed en zijn er dagelijks mee bezig. De emoties
lopen soms hoog op en we hopen snel duidelijkheid te krijgen, daar we totaal geen vertrouwen hebben in
de gemeente en instanties die dit veroorzaakt hebben. Wij zijn gegijzeld in onze woning, zoals de
ombudsman omschreef, en zo voelen wij dat ook!!
Voor onze veiligheid, we worden ingesloten als LPM doorgaat. Gezien mijn leeftijd zal het niet
meevallen om ergens een toekomst op te bouwen.
Waarom geld investeren in het dorp. Wij hebben hier nooit voorzieningen gehad en dat is ook nooit het
probleem geweest. Zo is het leven in een dorp. En waarom die Roode Vaart omleggen?? Waarschijnlijk
voor de haven die ze in Zevenbergen open willen leggen. Hiervan hebben wij ook alleen maar meer
overlast om dit te realiseren. Beter al dit geld gebruiken om de inwoners te onteigenen.
Wat als ik hier weg moet, krijg ik dan hetzelfde huis terug met een grote achtertuin?
Wat er ook wordt gedaan, het wordt toch allemaal niets. Dorp zit nu al ingeklemd tussen industrieterrein,
snelweg en spoorlijn (dus veel stank, uitstoot en lawaai) en zal nog erger worden door het nieuwe
Logistiek Park, dus verkeerstoename, lawaai en uitstoot van gassen.
Wat jullie ook doen, het komt nooit goed. Jullie stoppen ons in een viskom ingesloten door water,
industrie en spoorlijn. Op den duur wordt het te klein en moet het breder worden, dan is dit dorp straks
niet meer in of uit te komen.
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Wat overblijft zijn waarschijnlijk alleen ouderen die hier geboren en getogen zijn. Het bejaardenhuis en
verpleeghuis is ook buiten Moerdijk dus gaan ze uiteindelijk toch uit Moerdijk weg.
We hebben al genoeg geleden.
We moeten hoe dan ook wijken voor de groei van de industrie en dat geeft niet maar dan wel nu en niet
ons nog verplichten om hier nog 10 jaar in onzekerheid te zitten.
We worden helemaal ingebouwd door industrie en logistiek. We kunnen het dorp niet eens meer uit
zonder in de file te staan. Kijk maar eens morgens om 7 uur.
We zullen met pijn in onze buiken in onze koophuizen moeten blijven omdat we niet meer van onze
huizen af kunnen komen. We zullen met grote verliezen blijven zitten.
Wegens gezondheidsredenen moeten wij verhuizen, maar onze woning is onverkoopbaar.
Weggegooid geld. Het zal jaren duren voordat Moerdijk weer een redelijk imago heeft.
Wie wil er nu naast een groot industrieterrein wonen waar alles mag? De leefbaarheid komt nooit meer
terug.
Wij hebben 8 jaar geleden gekozen te gaan wonen in een rustig dorp omringd door groen en rust. Dit
alles wordt anders en het dorp is dan niet meer mijn keuze.
Wij komen in een uithoek te zitten, het is slecht bereikbaar door alles wat er om ons heen komt te zitten.
Wij kunnen de economie niet tegenhouden met 1100 inwoners. Vooral niet als Rotterdam en Antwerpen
het van belang vinden dat het industrieterrein moet uitbreiden.
Wij kunnen de vooruitgang niet tegenhouden. Zeker niet als Rotterdam en Antwerpen een vinger in de
pap hebben.
Wij worden helemaal ingesloten tussen het water en het Industrieterrein en de snelweg A16. Het te
investeren bedrag kan men beter benutten om de inwoners elders een toekomst te laten opbouwen.
Wij zijn al eens weggegaan voor zo een situatie. Nu is het nog erger, meer stank, meer herrie, meer
onleefbaarheid.
Wij zitten gevangen in ons huis, we kunnen geen kant op. Woning is niet verkoopbaar.
Willen geen overlast van de industrie, daarom liever de kans krijgen om ergens anders een toekomst op
te bouwen.
Willen jullie met het aanleggen van een geluidswal voorkomen dat het hier minder vaak gaat stinken, of
dat het fijnstof en alle andere troep die we hier over ons heen krijgen keurig achter die wal blijft?
Ze hebben door het bekendmaken van het plan Nijpels alles naar de knoppen geholpen. De koophuizen
zijn niets meer waard, de huurprijzen kunnen ze op zo'n dorp niet meer verhogen. Het had al met
Chemie-Pack een flinke optater gekregen en nu dit. Daar komt dus niemand meer op af. Zie omgeving
Roode Vaart is veel opgekocht door de gemeente. Dat heeft veel geld gekost en daar zullen de inwoners
van heel de gemeente Moerdijk wel voor opdraaien. Dus ruimen.
Ze laten ons maar zitten.
Zeer moeilijk om in de toekomst mijn huis te verkopen, zware waardedaling.
Zelf keuze willen maken, nu raak ik mijn huis niet meer kwijt of voor heel weinig geld.
Zelfs als alle voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd denk ik niet dat het prettig wonen is tussen
het LPM, de Roode Vaart en de industrie.
Zie de vorige toelichting, over een aantal jaar zal dezelfde vraag toch weer terug komen en moeten we
alsnog gaan verhuizen.
Zie eerder genoemde antwoorden. Het is geen optie meer, kost heel veel geld en heel veel tijd en de
discussie zal altijd blijven.
Zie toelichting punt 2. Door de slechte naam van Moerdijk zijn huizen moeilijk tot niet verkoopbaar.
Bewoners moeten nu de gelegenheid krijgen het dorp te verlaten. Men kan de bewoners niet opzadelen
met een daling van de woningwaarde en een onverkoopbaar huis.
Zo snel mogelijk duidelijkheid graag.
Zoals aangegeven gaan de plannen niet helpen aan de leefbaarheid. Ingesloten in een dorp waar geen
aanwas meer is van nieuwe mensen en waar onverkoopbare huizen staan, zal niets helpen. Verder waren
volgens mij de uitkomsten van de onafhankelijke onderzoeken (Nijpels en SER) volkomen duidelijk. Ik
begrijp dat de gemeente dat niet wil horen, maar stop met zoeken naar uitvluchten en geef de mensen in
Moerdijk duidelijkheid.
Zoals beschreven in vraag 2 was vanaf het begin met Industrieterrein Moerdijk al de bedoeling om
Moerdijk te laten verdwijnen.
Zoals bij de vorige vragen aangegeven, het blijft steeds bij beloftes. Dus heb ik totaal geen vertrouwen
meer in het gemeentebestuur nog wel in de burgemeester.
Zoals bij vraag 1, totaal geen vertrouwen in leefbaarheid Moerdijk in de toekomst.
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Zoals eerder vermeld geen vertrouwen in leefbaarheid Moerdijk in de toekomst, zie vraag 1. Er is nu al
stankoverlast en dat wordt alleen maar erger.
Zoals eerder vermeld is er geen toekomst voor dorp Moerdijk en geen vertrouwen in leefbaarheid
Moerdijk.
Zoals er al staat, ik heb geen vertrouwen in de leefbaarheid van het dorp. Gebruik het geld om iedereen
een andere kans te bieden.
Zoals ik al bij vraag 1 heb aangegeven denk ik niet dat het mogelijk is om Moerdijk weer goed op de
kaart te krijgen, waardoor het langzaam zal uitsterven en je nooit je woning meer verkocht krijgt. Alleen
al dit laatste geeft mij persoonlijk een heel erg gevangen gevoel. Je moet toch ergens anders kunnen gaan
wonen als je dat zou willen of moeten i.v.m. werk? Ik vind het echt heel erg maar heb eigenlijk geen
vertrouwen meer in de toekomst van Moerdijk.
Zoals ik al eerder aangaf zie ik geen heil in het behoud van het dorp als de plannen zoals die er liggen
worden uitgevoerd. Investeren in het dorp als 'zoethoudertje' om enig tegenwicht te bieden voor de
uitbreiding van industrie en havengebied is weggegooid geld.
Zoals ik al eerder zei. Ik zie geen toekomst meer in het dorp Moerdijk. Ik vind dat wij als bewoners zelf
mogen beslissen waar we voor kiezen. Ik wil hier niet tussen een groter industriegebied en het LPM
verder leven. Dat wordt me nu wel opgedrongen. Doordat mijn huis zo hard in waarde is gezakt en op de
lange duur onverkoopbaar wordt. Ik ben in Moerdijk geboren. Ik vind het echt eeuwig zonde wat er met
ons dorp gebeurt. Ik begrijp wel de economische belangen voor het industrieterrein. Maar behandel dan
ook ons, de inwoners van het dorp Moerdijk, eerlijk!!!!!!!
Zoals ik in de 1e vraag al heb aangegeven wordt er alleen maar leefbaarheid ontnomen door jullie
plannen voor een metershoge geluidswal en omlegging Roode Vaart. Jullie laten het achterste van je
tong niet zien. De mensen die in Moerdijk dorp wonen, worden door jullie alleen maar aan het lijntje
gehouden. Overal in de gemeente worden zaken voorbereid en uitgevoerd. In de 8 jaar dat ik hier nu
woon, heb ik geen enkele keer in de Moerdijkse bode op jullie eigen pagina gezien dat jullie wilden
investeren in Moerdijk dorp en jullie doen sowieso niets aan klachten die doorgegeven worden door
bewoners.
Zoals reeds bij vraag 2 gemeld, moet de gemeente luisteren naar wat de verschillende
instanties/commissies onderzocht hebben. En dat is dat het dorp in de weg ligt voor uitbreiding van de
industrie e.d. Dorp opheffen en de bewoners uitkopen en een verhuisvergoeding uitbetalen/regelen.
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2: Als politiek Moerdijk verandert. Neem standpunt SP over. 3: Als 2 niet gebeurt, dan is er geen
toekomst voor het dorp Moerdijk.
Als de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd, dan is er volgens mij misschien een toekomst voor
Moerdijk. Ik heb er namelijk weinig vertrouwen in dat het dorp dermate zal worden opgeknapt dat het
een aantrekkelijke plaats gaat worden voor buitenstaanders om er te gaan wonen. Verder is het op dit
moment nog onzeker of het Logistiek Park doorgaat. Als dit plan niet doorgaat zie ik misschien nog een
toekomst voor Moerdijk. Als dit plan wel doorgaat dan zie ik nog minder een toekomst voor Moerdijk.
Bij alles wat je gaat doen is niets op ons van toepassing. Je maakt toch niet waar wat je zegt, kijk maar
naar de haven: Het groen, de kerk, Ankerkuil.
Blijven als garantiewaarde onroerende goederen tot normale waarde, nu en in de verre toekomst. Anders
weg met heel veel waardeverhoging. We willen niet weg maar worden dan gedwongen, stelen van de
overheid.
Compensatie voor geleden financiële schade. Onze onroerende goederen moeten dezelfde waarde blijven
behouden, ook in de toekomst. ATM Moerdijk ver weg verplaatsen, stank. Belangrijkste is de garantie
dat ons huis en grond (bouwkavel) altijd te verkopen zijn voor normale Nederlandse prijs, zo niet dan
vertrekken met dubbele waarde.
De vluchthaven wijzigen in normale haven voor de reguliere vaartuigen, zodat ook plezierboten wat
bezoekers aan het dorp Moerdijk zal brengen en voor de boten daarbij behorende faciliteiten. Het
braakliggend terrein naast de haven zou een recreatieve bestemming kunnen krijgen zoals ooit het
toegezegde plan van de gemeente Moerdijk is beloofd. Café De Piet aan de haven zou hiermee blij zijn.
Er is voor ons sowieso een toekomst op Moerdijk mits het dorp blijft bestaan. Wat de toekomst zal
brengen zal afwachten worden m.b.t. de leefbaarheid en ontwikkeling. In mijn ogen zijn er nog teveel
als/dan situaties en worden er ook luchtkastelen beloofd. Wat de daadwerkelijke toekomst zal zijn, de
tijd zal het ons leren.
Het maakt voor mij geen verschil of er maatregelen worden uitgevoerd of niet. Voor mij is er toch wel
een toekomst in Moerdijk.
Hier hoef ik geen beslissing over te nemen, die is in de media al gemaakt voor mij. Ik heb geen vrije
keus meer. Men heeft al een financiële stempel op het dorp gedrukt of ik nu ga voor behoud of uitkoop.
De negatieve spiraal waarin het dorp nu zit hebben we te danken aan dezelfde partijen die nu roepen
voor behoud. Daar is nu genoeg geld voor zegt men.
Hier ontbreekt de vraag: Als de aanleg van LPM en de uitbreiding van de Roode Vaart wordt afgeblazen
en we gaan doen wat we al veel eerder hadden toegezegd, is er dan toekomst voor een ieder in Moerdijk?
Hier ontbreekt de vraag: Als de aanleg van LPM en de uitbreiding van de Roode Vaart wordt afgeblazen
en we gaan doen wat we al veel eerder hadden toegezegd, is er dan toekomst voor een ieder in Moerdijk?
Ik denk dat de bevolking behalve de voorgestelde maatregelen zelf ook ideeën heeft.
Ik twijfel tussen antwoord 1 en 3; als alle maatregelen worden uitgevoerd is het misschien nog wel goed
wonen in Moerdijk. Aan de andere kant is uitkopen misschien de enige mogelijkheid als je zou willen
verhuizen. Niemand wil je huis meer kopen. Dan blijft de vraag of je met het bedrag dat ik bij uitkopen
krijg ergens anders iets gelijkwaardigs kan terug kopen.
Moeilijk hoe de wind zal waaien, de politiek beslist en de inwoners hebben niets te zeggen.
We worden met zijn allen voor de gek gehouden want het is allang beslist net als toen de Shell hier zou
komen, de bevolking heeft niks te vertellen.
Weg als er niet een garantie wordt gegeven dat ons huis en grond te verkopen is nu en in de toekomst.
Geleden financiële schade. Door de overheid is dit gebeurd, die hebben onze financiële toekomst
gestolen. Nu garantie dat dat niet is en geef ons zekerheid van waardebehoud en verkoopgarantie.
Blijven als (graag zelfs) dit zo gebeurt als hierboven vermeld. Stank en sluipverkeer weg uit Moerdijk.
Als we moeten vertrekken dan 200% waarde van ons huis nu.
Zoals het er nu voorstaat zie ik geen toekomst voor Moerdijk. Ik heb hier heel mijn leven gewoond en
heb het er ondanks alles goed naar mijn zin. Ik ben bang dat alles al geregeld is. Niemand durft nog een
huis te kopen en niemand kan zijn huis verkopen omdat het de waarde niet meer opbrengt.
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Fantastische woning. Prima verbindingen met Rotterdam, Brabant, Utrecht en België (trein, auto,
vliegveld nabij). Werkgelegenheid hoog. Scholen (lager + middelbaar) van goede kwaliteit nabij. Veilig,
geschikt voor jong en oud. Aan het water, tegen de Appelzak. Met als kanttekening: indien overlast
wordt beperkt en sociale structuur wordt behouden.
Het is hier zeer prettig wonen met een goede bereikbaarheid van de Randstad waar ook historisch gezien
veel mensen hun inkomen verwerven. En een goede bereikbaarheid van de steden Breda en Dordrecht.
Voor mezelf absoluut. Ik vind de locatie ideaal. Randstad en Brabant prima bereikbaar. Toch rust en
landelijk. En dat een half uurtje van (ooit) de grootste haven ter wereld met bijbehorende stad. En met
Zevenbergen, Klundert en Breda ook voldoende voorzieningen in de buurt, vind ik. Voor de kinderen
zouden betere openbaar vervoer verbindingen wenselijk zijn. Beetje jammer van de uitbreidings""plannen"" van het industrieterrein Moerdijk, en jammer van de ongelukkige communicatie door de
commissie Nijpels en door de gemeente/burgemeester, waardoor huizen nu onverkoopbaar zijn
geworden (voor de mensen die om wat voor reden dan ook wél weg zouden moeten/willen), maar verder.
10 mei 1940 brak de oorlog uit, 21 mei 1940 werd ik geboren in de kelders van het klooster in Moerdijk.
Als je in zo'n tijd van hectiek geboren wordt kun je wel tegen een stootje. Ik ga hier nooit weg.
Al 40 jaar goed naar mijn zin, ik wil hier niet weg.
Al heel lang woonachtig in Moerdijk ondanks alles naar tevredenheid.
Alleen moet er wel een nieuwe uitspraak komen van Nijpels. Door deze uitspraak denkt iedereen in
West-Brabant dat er niks te zoeken of te leven valt in Moerdijk, terwijl wij op de mooiste plek zitten aan
het water en het mooie bos. Je zit zo in Antwerpen of Rotterdam om te gaan winkelen.
Als alle Moerdijkers blijven wonen zoals nu, zie ik mezelf er blijven wonen. Ook de school en de andere
voorzieningen moeten blijven.
Als de beschreven verbeteringen worden uitgevoerd.
Als de overlast beperkt blijft hoef ik hier niet weg. Wij zitten hier met een klein bedrijfje in het dorp en
krijgen zo een locatie nooit meer terug in een andere plaats.
Als de verpaupering van het dorp wordt gestopt. Strengere en betere controle op chemische industrie.
Afgassen op rivier verbieden. Appelzak weer netjes maken met wandelpaden, net als vroeger.
Als er inderdaad geïnvesteerd wordt voor de jeugd en woningbouw. Ik heb hier mijn leven lang
gewoond, maar heb het idee dat er meer in de omliggende plaatsen geïnvesteerd wordt. Ik heb nu een
koophuis wat ik aan de straatstenen niet meer kwijt kan.
Als er tenminste rekening mee gehouden wordt, dat de plannen zoals ze er nu liggen inderdaad
uitgevoerd worden.
Als ik het dorp op rijd kom ik thuis. Ik woon mijn hele leven al op dit dorp. Nu met mijn gezin in een
mooie koopwoning en ook mijn ouders en zus wonen hier. Ik heb hier al mijn sociale contacten en
verenigingsleven. Dat is woongenot. Wanneer en wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en de overlast
van het LPM wordt gereduceerd tot nihil of zo weinig mogelijk, zie ik geen reden om te vertrekken.
Tenzij het merendeel wel gaat vertrekken en er leegstand komt van huizen en gebouwen. Het moet geen
spookdorp gaan worden.
Als ik maar een bepaalde woningwaarde krijg. Ben nu me huis volledig aan het renoveren en dat doe ik
niet voor niks, dat is omdat ik hier met veel plezier woon. Maar als ik wil vertrekken wil ik dat ook
kunnen doen en dat lukt nu niet meer door alle uitspraken in de media. Kan hier nu niet weg al zou ik
willen.
Als ik niet kan blijven wonen waar ik nu woon, overweeg ik toch om te vertrekken.
Als inwoner op leeftijd zie ik voor mij nog toekomst. Als de terreinen voor industrie en logistiek park net
zo lang leeg zijn als in de jaren '70, en zoals het laatste park nu bij station Lage Zwaluwe dan maak ik
die overgang niet meer mee. Tenzij ik 100 jaar word.
Als jullie niet gaan uitkopen en we zetten er met zijn allen de schouders onder, inclusief de gemeente,
dan kan het hier gewoon het dorp blijven wat we altijd waren. Met de industrie kunnen we leven, maar
vergeet niet het menselijk aspect uit het oog te verliezen. De tijd gaat vooruit maar niet ten koste van
alles.
Als plan voor verbetering leefbaarheid wordt uitgevoerd.
Als ze maar blijven investeren in het dorp en niet het geld aan andere kernen uitgeven, van weer water
terug in Zevenbergen kost alweer miljoenen.
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Als ze werkelijk doen wat ons beloofd wordt en zeker de milieueisen scherp stellen, dan is het goed
leven op ons dorp. Waar je ook gaat of moet gaan vervuiling is er in heel ons land, rondom Europoort
wordt ook geleefd. Laat nu eindelijk eens zien dat Moerdijk je echt aan het hart gaat.
Als ze zich aan de afspraken houden.
Anders zou ik hier niet meer wonen. Werk in het dorp (klanten) en daarbij nog uitbader van het
dorpscafé.
Daar ik al op hogere leeftijd ben zie ik voor mij zelf geen enkele noodzaak om uit het dorp te vertrekken.
Persoonlijk denk ik dat er eigenlijk maar weinig inwoners zijn die ECHT weg willen maar dat bij hen de
onzekerheid een rol speelt. De gedachten blijft bestaan, ook al worden de plannen uitgevoerd zoals
omschreven ,dat het “MACHTIGE'' bedrijfsleven op termijn toch dit grondgebied tot aan de bruggen op
zal willen eisen, zodat dan weer problemen ontstaan. Is het vertrouwen te herstellen??
Daar wij reeds bejaarden zijn en met het tempo van heden geloof ik dat alles nog wel 30 jaar duurt.
De historie geeft aan dat er een sterke samenhang en weerbaarheid was om samen de moeilijkheden te
boven te komen. De begraafplaatsen, de kerken en verenigingen getuigen daarvan tot op de huidige dag.
De grootste ramp voor de leefbaarheid schikt nu onevenredig zwaar in het percentage van de hokje 3
stemmers. 20% kan het verzieken voor de 80% van de hokje 1 stemmers. Ik hoop dat het
gemeentebestuur de daadkracht en vasthoudendheid krijgt de leefbaarheid te verbeteren en dat het weer
heerlijk wordt Moerdijker te zijn en te blijven.
De industrie moet een halt toegeroepen worden en de overheid moet een garantie afgeven dat de
woningbezitters van Moerdijk een waardegarantie voor hun huizen krijgen zodat ze later geen financiële
gevolgen hebben als ze het willen verkopen, iedereen schadeloos stellen, er wordt genoeg verdiend aan
de industrie over de rug van de mens die er zelf hard genoeg voor heeft gewerkt.
De veiligheid in het dorp alsmede de betrokkenheid van de bewoners. Het genot van een bos zoals
Appelzak en het kleinschalige strand is een genot wat elders niet is. Investeer liever niet in meer
industrie, maar in de bewoonbaarheid van dit geliefde dorp. Handen af van dorp Moerdijk.
De winkels/verenigingen die er nu zijn, zijn goed voor de leefbaarheid van het dorp. De school is een
belangrijk punt voor het dorp Moerdijk. De school moeten blijven bestaan (eventueel subsidie), dit zorgt
voor saamhorigheid op het dorp en is ook belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp Moerdijk.
Die paar jaar red ik het hier nog wel als het zo gast zoals jullie nu willen.
Door te hopen dat alles toch nog goed gaat komen.
Eens Moerdijker, altijd Moerdijker.
Eigenlijk zou ik misschien moeten zeggen omdat veel afhangt van het waardebehoud van de huizen.
En ook voor de jongeren, natuurlijk vliegen ze uit naar elders maar er zijn er ook die graag willen
blijven.
Er is een geweldige sfeer op Moerdijk. Zoals de mensen hier samenleven zie je niet op ieder dorp.
Er moet dan niet meer industrie komen.
Familie, vrienden, emotionele waarden. Niet willen veranderen, zeer tevreden hier.
Fijne rustige oude dag, mooi aan het water etc.
Gezien mijn werk.
Hebben heel recent fors geïnvesteerd in het huis door het plaatsen van isolatie in de kruipruimte, er zijn
11 zonnepanelen geplaatst, het hele huis is voorzien van kunststof kozijnen en de tuin is opnieuw
gedaan. Een totale investering van meer dan 20.000 euro. Als ik geen toekomst had gezien, had ik dit
nooit gedaan.
Het dorp kan voor mij, mijn familie en vrienden een prima leefomgeving zijn.
Het is een fijn, veilig en sociaal dorp.
Het is een hechte gemeenschap die al veel veranderingen heeft doorstaan.
Het is hier heerlijk wonen, lekker rustig. Dit dorp moet blijven.
Het is nu een besmet dorp met alle gevolgen van dien. Wanneer die besmetting wordt weggenomen en
de waarde van eigendommen wordt gegarandeerd is er toekomst voor het dorp.
Ik ben al van de wat oudere generatie, maar als het zou kunnen wil ik graag blijven.
Ik ben en blijf Moerdijker.
Ik ben er van overtuigd dat Moerdijk blijft en hoop hier oud te worden.
Ik ben er vanuit gegaan dat ik zolang ik gezond en zelfredzaam ben, hier kan blijven wonen en begraven
kan worden bij mijn echtgenoot op de Professor Lorentzstraat begraafplaats.
Ik ben geboren en getogen in het dorp en wil niet zo maar weg. Ik hoop dat wij bewoners belangrijk zijn.
Ik ben geboren en getogen in Moerdijk en ga nooit gedwongen weg.
Ik ben niet van plan om uit het dorp te vertrekken tenzij het gehele dorp wordt opgeheven. We hebben te
veel geld geïnvesteerd in ons huis, onze eigen zaak en alles wat er bij hoort om dit zomaar op te geven.
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Aangezien het merendeel van de bewoners ook geen behoefte heeft om te vertrekken ben ik er dus van
overtuigd hier nog ettelijke jaren te verblijven.
Ik ben zelf opgegroeid in Moerdijk en zou voor mijn kinderen geen betere plaats kunnen bedenken.
Ik denk niet dat ik ergens anders zo mooi zou kunnen wonen, en alle bijbehorende ongemakken die er
zijn op Moerdijk neem ik daarbij voor lief.
Ik ga niet weg.
Ik heb al een leeftijd bereikt en zal die veranderingen niet meer meemaken.
Ik heb hier mijn baan waarin ik nog steeds kan groeien en bij kan leren. De helft van mijn vrienden
woont al samen op Moerdijk, ik zou hier graag willen blijven.
Ik vind het fijn om hier te wonen. Redelijk rustig (geluid is er altijd, hetzij van het industrieterrein of
snelwegen) maar daar raak je aan gewend. Je zit van hieruit zo op A16 of A17, ideaal toch! Je kunt hier
je brood kopen en boodschapjes doen. Drie kapsalons, een bloemist en aan vis geen gebrek. Er is genoeg
te doen voor jong en oud, als je daar in mee wil gaan. Ons kent ons. De vergrijzing neemt net als in
andere kleine kernen toe, dus gemeente denk aan onze jeugd.
Ik wil graag dat het dorp blijft. Ik denk weleens dat het huis te groot gaat worden of dat ik de hypotheek
niet meer kan opbrengen. Krijg ik mijn huis nog verkocht?
Ik wil graag hier blijven wonen, zit hier erg naar mijn zin al 38 jaar.
Ik wil hier absoluut niet weg, maar de gemeente is nu wel aan zet want door hun zijn onze huizen toch
onverkoopbaar. Dus bewijs maar dat jullie dit dorp zo mooi kunnen maken als BELOOFD en niet weer
loze kreten.
Ik wil hier blijven wonen.
Ik wil hier niet weg na 78 jaar.
Ik wil op Moerdijk blijven wonen.
Ik woon al 23 jaar op Moerdijk dorp en wil er graag blijven wonen. Ik heb het hier prima naar mijn zin
en hoop wel dat het aanblik van het dorp op een korte termijn verbeterd gaat worden. Het zou erg
jammer zijn als dit dorp zou verdwijnen. Snelle opknapbeurt zou wenselijk zijn, ook om de leefbaarheid
een impuls te geven. Het ziet er op dit moment allemaal maar armoedig uit.
Ik woon al 50 jaar in het dorp, met geluids- en stankoverlast valt het nogal mee.
Ik woon al heel mijn leven op Moerdijk. Ik heb kort geleden met mijn vriend een huis gekocht, wij zijn
nu nog aan het opknappen en gaan naar verwachting over een aantal weken er wonen. Wij willen dus
niet weg. Ook vind ik het verenigingsleven en de school belangrijk en de ligging van het dorp is ideaal.
Ik woon en werk hier naar mijn zin. Wel moet de overheid de waarde van de eigen huizen garanderen.
Ik woon graag in het dorp en wil absoluut niet verhuizen naar een gecreëerde wijk (denk bijvoorbeeld
aan de eilanden in Zevenbergschen Hoek). Mocht het zover komen dat het dorp echt wordt opgeheven,
wat ik mij overigens niet kan voorstellen, dan wil ik, samen met mijn gezin onze eigen keuzes maken en
niet worden vertegenwoordigd door derden (bijv. een dorpsraad of een speciaal samengestelde groep).
Wij hebben nu zowel in als rond het huis veel ruimte en comfort, er is water en een bos(je) in de buurt.
Centraal tussen onze werkgevers, scholen enz. Ik zie zo snel binnen de gemeente Moerdijk geen
vergelijkbare plekken.
Ik woon graag in Moerdijk en heb een fijn huis. Ik zou niet weten waarom wij weg zouden moeten.
Ik woon hier al 21 jaar en heb hier alles, ik vind het prima hier.
Ik woon hier al bijna 30 jaar en heb het hier goed naar mijn zin.
Ik woon hier al heel mijn leven en ben er van overtuigd dat ik hier mijn oude dag mee mag maken.
ik woon hier fijn en ga liever niet weg
Ik woon hier graag, vind echter de discussie over leefbaarheid maar schijnheilig. Als je als gemeente niet
ingaat op huizen opkopen dan had je al aan de leefbaarheidsverbetering kunnen beginnen.
Ik woon hier heel graag
Ik woon hier heel mijn leven en ga toch niet weg.
Ik woon hier met plezier.
Ik woon hier met plezier. Als volgens de plannen het dorp blijft zal ik zeker zonnepanelen op het dak
nemen en een garage voor mijn motor plaatsen. De onzekerheid nu is slecht voor het dorp en
Zevenbergen.
Ik woon hier mijn hele leven en was voorheen niet voornemens weg te gaan uit Moerdijk. Het
industrieterrein heeft altijd al wat overlast gegeven en ik denk niet dat het zoveel erger wordt. Het is nu
zelfs zo dat er eindelijk geïnvesteerd gaat worden in onze kern. Daarom zie ik vooral voordelen.
Ik woon hier prima en ben helemaal niet van plan om weg te gaan. Ik zag mezelf hier oud worden. De
enige mogelijkheid aangezien weggaan geen optie is financieel gezien, is te gaan knokken voor ons
bestaan hier.
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Ik woon niet in het dorp maar net buiten het dorp. Wat er speelt in het dorp zelf, is niet zo op mijn
situatie van toepassing. Ik wil er echter wel voor pleiten om de historische locatie 'Lochtenburg' te
behouden en er een culturele en recreatiebestemming aan te geven, waarvoor ik diverse ideeën heb waar
ik graag met u over zou willen praten.
Ik zie geen reden om hier weg te aan.
Ik zie toekomst in Moerdijk, maar dan moeten de maatregelen snel gebeuren. Opknappen haven, bouwen
Ankerkuil, woningbouw, stoplichten Steenweg en J.W. Frisostraat. Aanvang 2014.
Ik zie toekomst voor mij en mijn bedrijf in Moerdijk mits adequate maatregelen worden getroffen
zodanig dat de leefbaarheid verbetert of tenminste gelijk blijft, ondanks de uitvoering van de
toekomstplannen. Het ambitieniveau moet ver omhoog in het belang van de burgers van Moerdijk. Elke
negatieve invloed van uitvoering van de plannen hetzij materieel dan wel immaterieel zou op welke
manier dan ook moeten worden gecompenseerd. Nu al is aanzienlijke schade ontstaan.
Ik zie voor mezelf wel een toekomst als in Moerdijk de leefbaarheid blijft en het dorp fleuriger en
positiever wordt. Zoals ik hiervoor schreef, als de economie aantrekt en de havens Rotterdam en
Antwerpen gaan groeien dan vrees ik voor Moerdijk.
Ik zie zeker een toekomst voor Moerdijk dorp. Mijn vrouw is zwanger en ik wil er niet aan denken dat
mijn dochter niet op kan groeien in dit dorp. Wij wonen nog niet zo heel erg lang hier (5 jaar) maar we
zijn volledig ingeburgerd en we hebben het super goed naar ons zin hier.
Ik zie zeker wel een toekomst in Moerdijk.
Ik zou hier niet graag weg willen.
Ik zou niet weten waarom niet? Iedere keer als ik dat plattegrondje voor mijn neus zie waar de
uitbreidingen van het industrieterrein opstaan denk ik: Waar maken ze zich nou zo druk over? De
uitbreidingen rond de Roode Vaart vallen wel mee en dat LPM kunnen we alleen zien als we op de
kerktoren klimmen.
In dit dorp kan ik op mijn gemak studeren zonder (geluids)overlast. Als ik wil genieten van het bruisende
stadsleven zit ik binnen een half uur in Breda, of Rotterdam. Kortom; een heerlijke plek. Mits deze
(geluids)overlast op dit niveau blijft, ben ik zeer tevreden. De "huidige milieubelasting is het plafond",
zo stelt de strategie. Ik definieer dit als het beheersen van geluids- en stankoverlast, alsmede de
beperking van de mogelijke congestie door het LPM.
In woon hier heel rustig en gezellig in het dorp met goede sociale contacten, moet je wel zelf voor
inzetten.
Indien de plannen uitgevoerd worden.
Indien voldoende invulling wordt gegeven aan de eerder genoemde voorwaarden is er toekomst voor het
dorp. Financiële middelen zijn dan een must. Verbetering van het imago van het dorp is dan ook een
must evenals behoud van voldoende kritische massa en handhaving op het gebied van milieu.
Ja, ik kom uit Moerdijk.
Ja mits er in het dorp daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. Luchtvervuiling, stankoverlast en geluidshinder
moeten sterk aan banden worden gelegd.
Maar alleen als de plannen NIET doorgaan, alles wordt teruggedraaid en dit landelijk bekend wordt
gemaakt zodat in de toekomst de koopwoningen in dorp Moerdijk weer hun normale waarde krijgen.
Tussen industrie en drukte wil ik niet wonen!
Met een mooier dorp zeker.
Met mijn leeftijd hoop ik voor de jongere bewoners dat er voor hen nog toekomst zal blijven in
Moerdijk. Voor mezelf hoop ik dat de gezondheid het toe laat in Moerdijk te blijven wonen.
Mijn vrouw komt uit Moerdijk en we hebben bewust gekozen hier onze kinderen te laten opgroeien en
samen oud te worden. Mede door de sociale controle en saamhorigheid is het een plezierig dorp om te
wonen en hopelijk te blijven wonen.
Mits de strenge controle op uitstoot en beveiliging tegen verontreiniging door bedrijven van het havenen industrieschap en hun klanten.
Moerdijk is een mooi dorp ondanks de matige voorzieningen. Zolang de voorzieningen zoals het busje
om in Zevenbergen te geraken voor boodschappen maar in stand wordt gehouden, zodat het voor de
minder mobiele inwoners ook goed wonen blijft.
Moerdijk moet blijven. Ik woon hier nu 34 jaar. Mijn roots liggen hier. Net zoals vele herinneringen.
Graag zou ik hier blijven wonen.
Nog veel werk voor de gemeente om de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp te optimaliseren.
Nog veel werk voor de gemeente om de leefbaarheid en voorzieningen in het dorp te optimaliseren.
Omdat ik hier ben geboren. Ik hoop dat LPM niet doorgaat want het industrieterrein is al groot genoeg.
Ondanks dat ik nog jong en thuiswonend ben, zou ik heel graag hier op mezelf willen wonen.
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Prettig dorp om te wonen.
Rustig wonen is het belangrijkste, geen last van de industrie.
Rustig wonen, ben in 15 min. in drie grote steden. Op de fiets in 1 min. in de polder. Minpunt, heb nog
geen vertrouwen in het veiligheidsbeleid op het industrieterrein.
Samen met mijn familie woon ik al mijn hele leven in Moerdijk. Iedereen kent elkaar en je kan mooie
ruime woningen huren voor een betaalbare prijs. Dat kan ergens anders niet want je betaalt gelijk
honderden euro's meer. Het is belangrijk om familie en vrienden dicht bij te hebben, daarom wil ik niet
dat Moerdijk weggaat. Ik zie hier zeker een toekomst voor mezelf.
Tenzij er een leegloop van het dorp gaat komen, dan zie ik voor mijzelf hier geen toekomst.
Tenzij het dorp doodbloedt, leegloopt en negatief in het nieuws blijft.
Tot nu toe heb ik met plezier kunnen wonen in Moerdijk. Ondanks de komst van het industrieterrein,
grotere drukte A15/A17. Dus zie ik niet in waarom dit niet zou kunnen voortduren, zolang er
geïnvesteerd wordt in het dorp. Daarbij ben ik er nog niet van overtuigd dat het logistieke park er gaat
komen.
Vanaf mijn zesde woon ik in dit dorp en heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Wanneer de gemeente haar
plannen daadwerkelijk uitvoert zie ik voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen een toekomst in dit dorp.
Voor mezelf zie ik het wel zitten, maar voor de jeugd en mensen van middelbare leeftijd heb ik een
vraagteken.
Waar vind ik een huis met veel grond en rust voor de prijs die ik heb betaald?
Wanneer daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp Moerdijk dan zie ik geen
reden om niet in Moerdijk te blijven wonen.
We hebben een mooi huis en wonen hier mooi. We hebben vervoer voor als we naar de winkel moeten.
Er is hier ook een klein winkeltje voor als je wat vergeten mocht zijn. We hebben één keer de kaasboer
en de groenteboer dus we zijn niet verloren. We houden het zelf wel leefbaar.
We hebben een mooi huis in het hartje van Moerdijk achter het hervormde kerkje dat tevens een
monument is. Het is er lekker rustig en mooi wonen.
We wonen er graag (tot nu toe).
We wonen hier fijn.
We zijn hier pas komen wonen op een voor ons prachtig plekje, mooie landerijen en een mooi dorpje
(Moerdijk) op de achtergrond en vlakbij alle belangrijke uitvalswegen. Dus ik zie zeker een toekomst
voor mezelf en zou het erg vinden als er een leegloop ontstaat in het dorp waardoor er veel criminaliteit
aangetrokken wordt met alle gevolgen van dien.
We zijn hier pas komen wonen op een voor ons prachtig plekje, mooie landerijen en een mooi dorpje
(Moerdijk) op de achtergrond en vlakbij alle belangrijke uitvalswegen. Dus ik zie zeker een toekomst
voor mezelf en zou het erg vinden als er een leegloop ontstaat in het dorp waardoor er veel criminaliteit
aangetrokken wordt met alle gevolgen van dien.
Werk en inkomen.
Wij hebben in 1976 voor dit dorp gekozen, met het idee hier oud te kunnen worden. Deze wens hebben
wij nog steeds. Wij worden omringd door vele vrienden en kennissen en er is een sterk verenigingsleven.
Wij wonen hier naar onze zin en willen hier blijven, mits er ook een garantie komt van de overheid dat
de waarde van mijn huis gegarandeerd wordt. Er moet duidelijkheid komen en niet over 10 jaar weer een
discussie dat Moerdijk weg moet.
Woon hier al mijn hele leven en met de industrie ben ik opgegroeid, dus wat verandert er dan precies?
Woon hier bijna 35 jaar, ben opgegroeid met een groeiend industrie. Als maatregelen t.b.v. verbeteren
leefbaarheid worden uitgevoerd dan is verder leven hier zeer goed mogelijk.
Zie wat ik eerder geschreven heb. De plannen moeten wel uitgevoerd worden.
Zoals het nu is of kan worden met de nodige investeringen zie ik het rooskleurig in. Er is een school
winkeltje, verenigingen dus leefbaarheid.
Zoals het nu is zie ik zeer zeker een toekomst in Moerdijk.
Zoals ik eerder al geschreven heb wordt er weinig of niets uitgevoerd in het belang van het dorp. Nu veel
geluid en ambitie maar uitvoering komt er niet. Er is gewoon weg geen geld en lange adem in de
plannen. Het dorp overleeft weer een motie en over 6 jaar hoor je weer de volgende lichting ambitie
amateurs voor de deur staan met dezelfde ideeën en plannen. Ondertussen gaat het dorp met mij gewoon
door en verwelkom dan weer die volgende lichting als de oude weggestemd zijn.
Zoals in vorige vraag reeds aangegeven, ben hier geboren en getogen en werk hier ook.
Zorg dat er een school en verenigingen blijven in het dorp. Als de jeugd hier kan blijven wonen moet er
vanzelf een school en verenigingen blijven.
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Aangezien mijn leeftijd kan ik niet meer over een toekomst in het dorp spreken. Ik geef er ook niet de
voorkeur aan om te vertrekken.
Aangezien mijn leeftijd kan ik niet meer zozeer over een toekomst in het dorp spreken. Ik geef er ook
niet de voorkeur aan om te vertrekken.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Moerdijk.
Afhankelijk van de realisering van de voorgestelde plannen voor verbetering van de leefbaarheid. Anders
zou ik wellicht toch de voorkeur hebben om te vertrekken uit Moerdijk.
Alleen als er meer winkels komen, een apotheek en beter openbaar vervoer.
Alleen als je de boel laat zoals het nu is en dan wat leefbaarder.
Als alle plannen van tafel gaan zie ik mezelf hier nog lang wonen. Met de plannen die er nu zijn is er
geen toekomst in ons dorp en is verhuizen een goede optie.
Als alle plannen werkelijk uitgevoerd worden.
Als alles niet doorgaat, dan wel. Als alles nu eerlijk wordt doorgegeven hoe het is, dan pas kan ik een
besluit nemen. Nu leven wij in onzekerheid.
Als blijkt dat iedereen toch liever weg wil, dan denk ik dat het niet meer echt leefbaar is voor de
bewoners. Als het nog jaren duurt voor er echt begonnen wordt aan de plannen, is het nog wel goed hier.
Als iedereen weggaat hoop ik ook een andere plaats te vinden waar het goed wonen is. Mijn enige zorg
zou dan zijn, waar vind ik zo'n fijn en betaalbaar huis als hier? Het hoeft niet zo groot meer te zijn als nu,
maar wel betaalbaar voor iemand met alleen AOW.
Als de economische plannen worden gerealiseerd lijkt het mij niet echt leuk meer om hier te wonen. Het
is echter moeilijk een voorstelling te maken hoe het dan gaat worden. Het zal er niet leuker op worden.
Als de gemeente hun beloftes na gaat komen en er echt iets aan leefbaarheid wordt gedaan. Hoop ik.
Als de lokale, provinciale of landelijke overheid het alleen maar bji woorden houdt en niet bij daden, dan
zie ik geen toekomst voor het dorp Moerdijk. Wat biedt het dorp voor toekomst voor de huidige jongeren
en onze kinderen? Zijn huizen nog te verkopen? Hoe blijft het imago van ons dorp na de Chemie-Pack
brand en na de uitspraak van dhr. Nijpels? Willen gezinnen of jongeren wel op ons dorp komen/blijven
wonen? Laat als overheid zien dat je wilt investeren in het dorp. Geen woorden maar daden.
Als de maatregelen genomen worden.
Als de plannen wel uitgevoerd worden, daar heb ik weinig vertrouwen in.
Als er daadwerkelijk wat gedaan wordt met die plannen die er nu liggen. En niet steeds die discussie
weer opnieuw opstarten. Eerst eens even de mogelijkheden gaan bekijken en dan pas iets roepen. Ik hoop
niet dat er huizen leeg komen te staan want wat gebeurt er dan mee.
Als er direct wordt gestart met het leefbaar maken van het dorp zie ik het misschien nog wel zitten om
hier te blijven. Maar zoals al gebleken, heeft de gemeente Moerdijk erg veel moeite met het leefbaar
maken van dit dorp en dan vooral als het geld gaat kosten. Eerst afbreken en dan toezeggen het op te
zullen knappen maar dit vergeten te doen is het motto van de gemeente. Als hier verbetering in komt kan
ik erover nadenken of er nog toekomst is.
Als er direct wordt gestart met het leefbaarheidsplan zie ik het misschien nog wel zitten om hier te
blijven. Als dit niet direct in 2014 begint wil ik absoluut vertrekken uit het dorp Moerdijk. Maar dan
moeten er wel garanties komen van de instanties die dit hebben veroorzaakt.
Als er duidelijkheid komt zal ik me aanpassen. Ik heb de voorkeur om te vertrekken, maar wil er wel op
vooruitgaan omdat alles buiten ons gebeurt.
Als er niet meer overlast komt van de industrie rondom, niet een gedeelte van de inwoners vertrekken,
hun onverkoopbare woningen worden dichtgetimmerd en er een spookdorp ontstaat, dan wil ik hier
blijven wonen. Mocht het wel zo zijn dan wordt het voor mij minder aantrekkelijk om hier te blijven
wonen.
Als het dorp daadwerkelijk leefbaarder wordt gemaakt.
Als het dorp leegloopt komt de leefbaarheid in het geding, ondanks de genomen maatregelen en zie ik
mij misschien ook genoodzaakt om te vertrekken.
Als inderdaad alle plannen en milieunormen worden uitgewerkt en gerealiseerd is het best prettig wonen
in een kleine kern, alleen zal de overlast waarschijnlijk alleen maar toenemen en zullen de normen
hieraan aangepast worden
Als kleine zelfstandige wil ik wonen en werken combineren. Momenteel krijg ik ons huis niet verkocht
door alle negatieve publiciteit. Daarnaast is er geen pand waar ik dit zou kunnen combineren dus zal ik
nieuw moeten bouwen. Als de gemeente op korte termijn die optie biedt, wil ik daar serieus naar kijken.
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Als die te lang duurt en ons huis wordt alsnog verkocht, dan zullen we wellicht richting Breda gaan
zoeken.
Als.....
Bewoners worden voor een keuze gesteld zonder de daadwerkelijke consequenties ervan te weten. Wat
levert het op om te vertrekken uit het dorp? En als mensen besluiten te blijven, krijgen we in de toekomst
onze huizen dan nog wel verkocht voor een fatsoenlijke prijs? Omdat ik geen antwoord op deze vragen
heb, is het onmogelijk een keuze te maken.
De komende 15 à 20 jaar wel, maar daarna is het voor mij niet zeker. Ik ben nu nog jong en kan mijn
toekomst wel ergens anders opbouwen.
De tijd zal het leren.
De toekomst kunnen we niet voorspellen, dat kan alleen onze Heer en God.
De toekomst kunnen we niet voorspellen, ik wil hier wel graag blijven wonen.
Dit is afhankelijk van het feit of het logistiek park wel of niet doorgaat. Als alle voorgestelde
maatregelen worden doorgevoerd, er wordt iets aan het sluipverkeer gedaan en een garantie dat de
waarde van mijn woning zich hetzelfde zal blijven ontwikkelen als die van vergelijkbare woningen in
één van de omliggende gemeenten.
Door alle tegenstrijdige berichten die in het nieuws komen weten wij als bewoners van het dorp zijnde
eigenlijk niet waar we goed aan doen. Geld voor leefbaarheid is er wel maar om bewoners uit te kopen
niet. Erg verwarrend.
Doordat ik thuiswonend ben en deze situatie nu speelt, ben ik niet van plan om een huis te kopen als de
onzekerheid aanhoudt. Er moet eerst duidelijkheid komen om hier een beslissing over te kunnen maken.
Er is teveel onzekerheid en het is moeilijk in te schatten hoe de situatie zal zijn als alle plannen of een
deel daarvan door zullen gaan. Als de politiek besluit dat Moerdijk blijft heb je toch geen keuze, je huis
verkopen lukt niet meer.
Er worden steeds dingen beloofd en niet nagekomen. Wat is ons huis nog meer waard in deze periode?
Geen spookdorp.
Hangt af of ze de plannen echt gaan realiseren.
Hangt af van wat er op termijn over blijft !!
Hangt allemaal af van het realiseren van de plannen.
Hebben we wel altijd gehad, maar nu niet meer.
Heel misschien. Gezien het torpederen van de plannen voor het LPM in de pers de afgelopen week is het
nog maar de vraag of en wat er van de plannen voor Moerdijk overeind blijft. En ook hoe relevant deze
enquête dan nog is. Voor hetzelfde geld "sukkelen" we nog geruime tijd door in Moerdijk. Verhuizen uit
Moerdijk is op dit moment, als huisbezitter, domweg geen optie. Door alle negatieve berichtgeving en
onzekerheid zijn alle huizen in Moerdijk onverkoopbaar waardoor je als het ware "gevangen" zit. Zolang
de gemeente niet met een goede regeling komt is vertrekken gewoonweg onmogelijk. En moet je als
bewoner dus wel blijven zitten waar je zit. Als de gemeente de juiste keuze maakt en een nette
uitkoopregeling in het leven roept voor de bewoners die (tzt) willen vertrekken, dan zou ik daar zeker
gebruik van maken. Zodra mijn kinderen van de lagere school af zijn zou ik dan willen verhuizen.
Het dorp mag niet verpauperen, of alles weg of alles blijven.
Het dorp niet insluiten door de industrie. Voor de bewoners een garantstelling voor de waarde van de
huizen. Maatregelen nemen tegen stankoverlast zowel van het industrieterrein als op het Hollands Diep.
Het dorp eens positief in beeld brengen (als iemand uit Zevenbergen iets doet staat in de krant een
inwoner van Moerdijk). Dit geeft een negatieve indruk van het dorp.
Het hangt sterk af of er duidelijkheid komt voor welk scenario er gekozen wordt. Het is vooral belangrijk
DAT er een keuze valt: of kiezen voor industrie en doek het dorp op OF kiezen voor leefbaarheid en
daarbij ook ophouden met nieuwe plannen voor industrie richting het dorp en discussies over wel of niet
wegmoeten. Hiermee kan ik dan een goede keuze maken of ik nog wel in mijn koophuis wil/kan
investeren.
Het liefst zou ik hier willen blijven, maar met de plannen die er zijn heb ik geen vertrouwen in een
leefbaar en zeker toekomst in ons dorp. Hoe erg ik dit ook vind.
Het ligt aan de uitkomst van de enquête en de maatregelen die hieruit voortvloeien.
Het maakt mij niet veel uit. Ik vind het sociale leven wel leuk in Moerdijk.
Het natuurgebied de Appelzak is zeer mooi en belangrijk. Als dit er niet meer zou zijn ga ik mijn dorp
verlaten.
Het wonen is tot op heden naar tevredenheid.
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Het wordt alsmaar onzekerder, we waren bezig met een huis te kopen op Moerdijk maar hebben dat nu
met deze onzekerheid stopgezet. Anders hebben we straks 2 onverkoopbare woningen. We kijken nu uit
naar andere plaatsen.
Hoeveel jaar duurt het nog eer dat het zo ver is. Er wordt veel beloofd en er komt niets van terecht.
Indien er zekerheid komt, en de plannen worden uitgevoerd, dan wel.
Ik ben 83 jaar oud, welke toekomst?
Ik ben geboren en getogen in Moerdijk, maar heb niet een dusdanige band met het dorp om hier beslist te
blijven. Ik ben bang dat we teveel last gaan krijgen van de industrie, ondanks de maatregelen die
genomen zullen gaan worden. Lastige vraag.
Ik ben opgegroeid in Moerdijk. Al mijn vrienden wonen hier. Wat is er nou makkelijker dan even over te
steken of even de bocht om te lopen en je bent bij ze. Ik weet zeker dat als Moerdijk er niet meer zou
zijn, we uit elkaar zouden gaan. Echte vriendschap blijft bestaan maar op afstand werkt dat niet altijd.
Dit is voor mij een van de grootste redenen waarom ik graag in Moerdijk wil blijven wonen. Van de
andere kant denk ik, er is nu al niet zoveel in dit dorp, wat als er straks nog minder is, wil ik hier dan nog
wel wonen? Gebeuren de dingen die belooft worden wel echt en heeft dit daadwerkelijk nut? Dat zijn
dan wel de vragen die je je blijft stellen.
Ik blijf liever op Moerdijk mits de voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden.
Ik blijf sceptisch omdat er al teveel beloofd is waar niks van gekomen is. Dan vraag ik me af wat ik wil
doen. Wat is mijn huis nog waard? Kan ik het nog wel verkocht krijgen?
Ik ga niet in een spookdorp wonen maar wil ook niet weg.
Ik geloof daar alleen in als er gegarandeerd wordt dat de leefbaarheid zal verbeteren. Dit kan niemand
garanderen want je kunt niet voor iemand anders beslissen.
Ik heb er geen vertrouwen in. We hebben een koopwoning en die is nu al niets meer waard. Wij worden
gewoon met de rug tegen de muur gezet of we wel of niet investeren in het dorp Moerdijk, verkoopbaar
is het niet meer dus so what? Alles wordt voor ons door een ander beslist.
Ik heb zelf nog geen huis maar ik zou graag in Moerdijk blijven wonen. maar dan moet de gemeente wel
zekerheid kunnen geven dat ik hier kan blijven wonen. Als alles onzeker blijf ga ik elders op zoek naar
een huis ondanks dat ik hier een paar leuke huizen op het oog heb.
Ik kan hier eigenlijk niet echt antwoord op geven, want weg willen doe ik liever niet graag, maar in de
toekomst kijkend wil ik hier mijn kind denk ik ook niet groot brengen.
Ik vind het moeilijk om nu een keuze te maken omdat er geen concrete uitgewerkte opties en
alternatieven voor liggen.
Ik weet niet of ik in Moerdijk zou willen blijven wonen. Er is nu ook al regelmatig (stank-) overlast, ik
ben bang dat dit alleen maar meer zal gaan worden.
Ik weet zeker hoe lang Moerdijk ook blijft bestaan dat ik altijd in het huis zal wonen waar ik nu woon.
Wij zouden het nooit verkocht krijgen. Mensen op het dorp zelf riskeren het niet om een huis te kopen op
Moerdijk. Mensen buiten Moerdijk kopen hier ook geen huis, omdat zij ook weten wat hier speelt. Het is
ook zo dat ik graag zou willen verbouwen (andere badkamer, toilet, uitbouwen), maar dit doen wij niet
omdat je niet weet wat de toekomst is. Misschien is het ineens over 10 jaar dat we weg moeten.
Ik wil duidelijkheid. Verkopen is onmogelijk, we staan met onze rug tegen een muur.
Ik wil hier graag blijven wonen, als het nog leefbaar is/blijft.
Ik wil hier graag onze toekomst opbouwen, maar wel de kans krijgen als het te gek wordt en dat we ons
huis kunnen verkopen. En moeten we weg, dan het dorp verplaatsen en zeker een nieuwbouwwoning er
voor terugkrijgen, minstens zo groot als onze huidige woning.
Ik wil niet graag verhuizen.
Ik woon hier graag. Heb een leuk (huur)huis, woon heerlijk rustig, maar zit er niet op te wachten om
helemaal ingebouwd te zitten door industrie.
Ik woon nu nog bij mijn ouders en ik weet niet waar ik later ga wonen.
Ik zie alleen nog toekomst in het dorp als alles blijft zoals het is, dus geen uitbreiding van de industrie.
Ik zie een toekomst als het blijft zoals het nu is! Niet vol bouwen! Wij hebben ons huis hier gekocht met
ons hart...veel liefde voor dit dorp. De rust, het water, de ruimte, ons bedrijf hier midden in het dorp. Zo
zalig zo mooi...en dat moet nu weg?
Ik zou zelf graag in het dorp Moerdijk blijven wonen mits de basisschool blijft. Dit is voor mij wel heel
belangrijk dat de kinderen hier naar school kunnen en tussen de middag een boterham thuis kunnen eten.
Kan ik mijn huis wel verkopen. Anders kies ik liever voor vertrekken al woon ik graag in dit dorp.
Ligt aan de hoeveelheid industrie die erbij komt.
Ligt eraan waar ik ga werken en hoe ik daar kan komen vanuit Moerdijk, zonder een auto.
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Maar waarom een Logistiek Park? Rijdt eens over het industrieterrein en kijk eens wat er leeg staat,
probeer eerst dat maar eens vol te krijgen. Dan een geluidswal: dat heeft voor ons ook geen zijn want een
wal houdt geen stank tegen en dat is waar wij last van hebben.
Mijn man is hier geboren en getogen, ik kom van elders.
Mijn toekomst in Moerdijk zal mede afhangen van wat er gaat gebeuren. Te vaak zijn de plannen
veranderd, zodat een duidelijk antwoord van mij op dit moment niet te verwachten is. Denk maar eens
aan feit dat jongere mensen in de loop der tijd wel zullen vertrekken. Wat blijft er dan hier over aan b.v.
sociale voorzieningen etc.
Misschien. Als er over een aantal jaar een mooie haven naast mijn deur ligt. En groen voor mijn huis.
Anders blijf ik het een te saaie bende vinden en zoek ik mijn heil wellicht elders.
Misschien. Ik hoop dat de maatregelen echt werken, maar die garantie kan niemand geven. Ik woon in
een huurhuis en als de woningstichting haar huizen verkoopt of opgeeft heb ik geen keuze dan te
vertrekken. Momenteel heb ik helaas een ww-uitkering en kan me geen veel hogere huur veroorloven. Ik
ben aan de goden overgeleverd.
Mits de havenstrategie wordt herzien.
Ondanks de overlast van stank, woon ik prettig in Moerdijk. Maar als het dorp gaat leeglopen kan het
voor mij toch noodzakelijk zijn om te vertrekken.
Teveel herrie, verkeer, rommel (bagger, slib, modder).
Vanwege de grote stankoverlast die wij ondervinden zijn wij bang dat als er nog meer zware industrie
bijkomt dat het hier in Moerdijk niet meer leefbaar is en een geluidswal houd geen stank tegen. En last
van geluid hebben wij hier niet dus die kosten kunnen jullie besparen. Daarom investeren in apparatuur
om uitstoot van vuile lucht te reduceren.
Vertrekken uit Moerdijk lijkt op dit moment de enige weg die echt duidelijkheid geeft aan mensen.
Helaas is dit de weg van onduidelijkheid en onvolledig, die de overheid heeft gekozen. De weg die de
overheid bij leefbaarheid vaker schijnt te kiezen. We plannen (strategisch), doen en gaan dan kijken wat
er is gebeurd, om vervolgens corrigerende maatregelen uit te voeren (als daarvoor geld beschikbaar is).
Voor mij, met mijn 77 jaar, zal het wel lukken. Voor mijn kinderen en kleinkinderen heb ik toch erge
twijfels.
Voor nu zag ik een toekomst in Moerdijk, maar deze veranderingen en de media hebben het dorp geen
goed gedaan.
Voor ons persoonlijk wordt het gezien lichamelijk ongemak moeilijk als je aangewezen raakt op hulp.
Voorlopig blijf ik in Moerdijk maar ik weet niet of ik hier zou willen blijven wonen.
Wanneer het Logistiek Park Moerdijk niet wordt gerealiseerd! Betere controle en handhaving op de
vergunningen bij bedrijven op het IHM industrieterrein Moerdijk. Het stilleggen van processen bij
bedrijven tot de oorzaak adequaat is verholpen zodat deze overschrijdingen van toxische en gevaarlijke
stoffen in de toekomst worden uitgesloten. Realisatie van de vele plannen voor het dorp Moerdijk welke
men de laatste 10 jaar keer op keer heeft uitgesteld zoals op knappen van de haven, realisatie van
multicultureel centrum ter vervanging van de Ankerkuil etc.
We staan met onze rug tegen de muur. Verkopen is onmogelijk geworden.
Wij willen ons heel graag vestigen in Moerdijk met ons bedrijf maar dat wordt wel heel moeilijk
gemaakt op deze manier. Ons huis is door de media onverkoopbaar geworden waardoor wij het pand wat
wij voor ogen hebben niet kunnen kopen. Banken zijn terughoudend wat betreft een nieuwe hypotheek
door alle commotie. Blijft het leefbaar voor ons en onze kinderen?
Wij wonen hier prima, de leeftijd speelt echter wel een rol. Ik weet niet of ik hier tot mijn tachtigste kan
en wil blijven wonen.
Zoals het was, zo zou ik hier oud willen worden. Met de uitbreiding niet meer, milieu, drukte, huis
(pensioen) is onverkoopbaar.
Zoals ik al zei wil ik hier heel graag blijven wonen. Daarom is het bijna een must dat je wordt geholpen
dat als de tijd daar is dat wonen in Moerdijk echt niet meer kan. Wie garandeert mij dat wonen in
Moerdijk leuk blijft?
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1. Een overheid die een loopje met ons neemt en de boel keer op keer bedondert. 2. Een industrie die
toch zijn gang maar gaat en maling heeft aan de belangen van zijn buren, met daarbij een overheid die
geen serieuze pogingen doet om de regelgeving toe te passen t.b.v. het welzijn van de bewoners (zie
Chemie-Pack, affakkelen Shell, parfumluchtjes ATM etc.). 3. Een uitzichtloze toekomst. 4.
Gezondheidsproblemen en bedreigingen die niet minder worden door de plannen.
1. Leefomgeving wordt er niet beter op met meer industrie (denk aan gezondheid en veiligheid). 2.
Imago van Moerdijk is zo beschadigd, heeft het nog wel nut om te investeren? Hoe moet ik na alle
negatieve publiciteit (Chemie-Pack, commissie Nijpels) de komende jaren mijn koophuis zien te
verkopen? Wie wil er nu nog in Moerdijk wonen? 3. Ik woon hier nu 12 jaar en heb weinig vertrouwen
dat er nu wel verbetering komt en geïnvesteerd wordt in het dorp. Dat is naar mijn mening in de
afgelopen 12 jaar bijna niet gebeurd. Met als dieptepunt de Chemie-Pack brand. 4. Ik zou graag ergens
anders een toekomst willen opbouwen met mijn gezin, in een gemeenschap waar wel geïnvesteerd wordt,
niet alleen ten compensatie van een industrieterrein.
1. Leefomgeving wordt er niet beter op met meer industrie (denk aan gezondheid en veiligheid). 2.
Imago van Moerdijk is zo beschadigd, heeft het nog wel nut om te investeren? Hoe moet ik na alle
negatieve publiciteit (Chemie-Pack, commissie Nijpels) de komende jaren mijn koophuis zien te
verkopen? Wie wil er nu nog in Moerdijk wonen? 3. Ik woon hier nu 12 jaar en heb weinig vertrouwen
dat er nu wel verbetering komt en geïnvesteerd wordt in het dorp. Dat is naar mijn mening in de
afgelopen 12 jaar bijna niet gebeurd. Met als dieptepunt de Chemie-Pack brand. 4. Ik zou graag ergens
anders een toekomst willen opbouwen met mijn gezin, in een gemeenschap waar wel geïnvesteerd wordt,
niet alleen ten compensatie van een industrieterrein.
17 jaar geleden zijn we in Moerdijk komen wonen met veel plezier tot er een aantal jaren terug een
zogenaamde wateropvangbak is gebouwd bij ons voor de deur met alle gevolgen van dien, scheuren in
de woning, verzakkingen rondom het huis en daarom heen een hoop ellende om je gelijk te krijgen. En
dan de ramp met Chemie-Pack en nu de plannen om eventueel Moerdijk te laten verdwijnen. Wij zijn er
wel klaar mee, zeker omdat je de woning niet kunt verkopen. Dat was voor later bedoeld voor een paar
extra centen.
Aangezien ik weduwe ben en bijna aan het einde van mijn werkloopbaan, zou ik graag daarna terug
willen naar familie en vrienden als ik daar een vergelijkbare woning kan vinden.
Al diverse jaren heb ik geprobeerd om een eigen huis te bemachtigen omdat deze plaats mij erg dierbaar
is. Ik heb het gros van mijn leven hier doorgebracht. Zelf ben ik geboren en getogen in Hoge Zwaluwe.
In 2011 heb ik op mijn 47e jaar nog een huis kunnen kopen in Moerdijk. Een ideaal huis voor mijn
oudedagsvoorziening. Door al deze plannen voel ik mij erg belazerd.
Al jaren zijn we ons huis aan het opknappen met spaargeld. De laatste taxatie was verschrikkelijk
waardoor er eventueel met hypotheek niks te doen is. De waarde van het huis zakt alleen maar met al dit
negatieve nieuws in de media. Al zouden we willen verhuizen naar een grotere woning of 1 met meer
ruimte buiten zullen we ons huis nooit kwijt raken en al zeker niet tegen een prijs waarmee we onze
investering eruit hebben.
Al mijn vrienden wonen in Breda. In het dorp heb ik niets behalve de voetbal. Dat is volgend jaar ook al
niet meer.
Alle voorzieningen worden steeds minder en wij worden steeds ouder.
Alleen al het eerder genoemde feit dat ons huis 100% onverkoopbaar is geworden maakt dit een zeer
zure situatie. Enkele jaren geleden hebben wij ons huis ook geprobeerd te verkopen, door de ChemiePack ramp ging dit plan niet door. Wij werden hierdoor genoodzaakt ons huis uit de verkoop te halen.
Alleen de meeste ouderen willen hier blijven, het wordt hier een grijs dorp zonder activiteiten. Alles gaat
kapot.
Als alle plannen voortgezet worden is er zeker geen toekomst voor Moerdijk. Heb zelf 2 kinderen en zal
hun zeker adviseren later géén huis te kopen/huren op Moerdijk. Deze trend is na de bekendmaking van
de SER eigenlijk al in werking gesteld. Alle jeugd (de toekomst) die 'uitvliegen' zoeken woonruimte
buiten dorp Moerdijk. Dit heeft vergrijzing tot gevolg, alle huizen van inwoners die komen te overlijden
zullen leeg komen te staan. Een nog nadeliger gevolg zal zijn dat allochtonen, werkend in de industrie
Moerdijk, deze woonruimtes gaan benutten. Er wonen al een aantal gezinnen c.q. groepen Poolse
arbeiders in Moerdijk, ik scheer ze niet over één kam, maar over het algemeen zorgen deze mensen voor
meer overlast dan de gemiddelde Moerdijker.
Als de plannen echt doorgaan wat ze willen dan is het misschien wel beter om te vertrekken tegen een
eerlijke vergoeding. Dus de burgers niet afschepen met een paar centen!!
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Als de toekomstige invulling van zeehaven en industrieterrein Moerdijk inderdaad wordt gerealiseerd
geef ik er de voorkeur aan te vertrekken, dan heb ik geen vertrouwen in de toekomstige leefbaarheid van
het dorp Moerdijk
Als er huizen leeg komen in de omgeving, wil ik hier niet meer wonen. Ook nu hoor ik al vanuit
Zevenbergen dat mensen op Moerdijk makkelijk een huis kunnen huren. Dit gaat helaas niet om mensen
die het sociale peil optrekken. Als deze mensen niets met het dorp of de verenigingen hebben is de
leefbaarheid steeds verder te zoeken.
Als het kan morgen, door het plan zijn de huizen niet meer te verkopen, zitten nu al gevangen in het dorp
Als ik bijvoorbeeld om gezondheidsredenen zou moeten verhuizen, aan wie verkoop ik dan mijn huis?
Staat de gemeente soms garant, willen zij borg staan voor de waarde? Het is allemaal onzeker.
Als ik me hier niet veilig voel.
Als je als ouder geen auto bezit dan moet je maar zien hoe je aan je spullen komt.
Als je 's morgens je raam open doet en de walm van de industrie komt je slaapkamer binnen dan ga je er
aan denken om te vertrekken. Verder komt er 6x per dag een trein langs met stoffen waar wij de
samenstelling niet van willen weten. En dan nog de talloze vrachtwagens met ongeschoolde Oostblok
chauffeurs die doelloos door het dorp rijden omdat ze geen borden kunnen lezen (Kamervragen). Voor
veel problemen zijn geen oplossingen voorhanden denk ik.
Als we een vertrekpremie kunnen krijgen wil ik direct naar Zevenbergen omdat ik als oudere steeds meer
in de problemen kom. Doordeweeks alleen een buurtbus. In het weekend kun je nergens naar toe. Ik wil
naar Zevenbergen waar voor ons winkels zijn in het dorp en betere busverbindingen naar Breda e.d.
Als we hier blijven zijn onze huizen straks niets meer waard. Hetzij de gemeente garanties geeft over de
waarde van ons huis.
Anders zit ik straks met een flinke financiële schuld of een onverkoopbaar huis.
Ben al te oud voor een nieuwe toekomst maar ik wil niet vertrekken dat nooit.
Ben alleen bang voor de waarde van de woning.
Ben ik te oud voor.
Beter nu te gaan dan over bijvoorbeeld 10 jaar. Mijn voorkeur is dan om in een wijk met Moerdijkers in
de buurt van Zevenbergschen Hoek of Langeweg te gaan wonen. Wel in een vergelijkbare woning met
een even groot grondoppervlak. Het nieuwe MFC kan dan daar gerealiseerd worden dan zijn er gelijk 2
kernen die er gebruik van kunnen maken.
Continu worden dingen beloofd die niet worden uitgevoerd.
Dat is een privékeuze.
De bewoners moeten zich verenigen en juridisch laten bijstaan. Dit gaat ook zeker gebeuren ook al wil
maar 20% vertrekken. De gemeente kan geen waardegarantie geven op de woningen en dit heeft ook niet
met leefbaarheid te maken.
De discussie die nu loopt komt over 20 jaar weer terug. Ik moet nu een keuze maken voor mij en mijn
kinderen en ergens anders een toekomst opbouwen.
De discussie van het opheffen van het dorp zal in de toekomst toe steeds een discussiepunt zijn en
blijven. Niemand kan in de toekomst kijken. Wat er dan met het dorp Moerdijk staat te gebeuren. De
ouderen die nu telkens in het nieuws komen hebben het beste met het dorp voor. Ik ook, maar voor hun
is er geen toekomst. Als de plannen doorgaan in 2030 zullen zij niet meer in ons midden zijn. De
jongeren hebben ook hier de toekomst en worden niet aan het woord gelaten. Ik vind dit een hele slechte
zaak. Maak daar op een goede manier een einde aan, zodat iedereen gemoeid zijn met deze plannen. Het
geeft duidelijkheid, arbeidsplaatsen en geen twijfel en onrust. Persoonlijk is ook een aandachtspunt van
mij dat wij de economische groei in de weg te staan. En iedere keer in hetzelfde pakket als nu terug te
vallen. Dan beproef ik mijn geluk liever op een andere locatie.
De enige manier waarop ik een toekomst in dorp Moerdijk voor mezelf en mijn gezin voor mogelijk
houdt, is als alle plannen worden geannuleerd en de media dit landelijk openbaar zal maken zodat het
imago van dorp Moerdijk weer als vanouds wordt. Dan zou ik heel graag blijven want ik woon hier met
heel veel plezier en wil eigenlijk helemaal niet weg. Maar je moet als huiseigenaar met een flinke
hypotheek toch realistisch blijven, dus met pijn in mijn hart zullen wij toch moeten vertrekken. Het is
noodzakelijk dat de gemeente voor een reële prijs ons huis koopt of op zijn minst een vergoeding voor de
geleden financiële en emotionele schade betaalt.
De gemeente dwingt mij opgesloten te zitten in een huis op Moerdijk dorp. Ik heb jaren geleden de
keuze gemaakt vrijblijvend op het dorp te gaan wonen in een koophuis. Ik zou eigenlijk ook wel weer
vrijblijvend willen kiezen voor blijven of weggaan alleen kan ik niet meer kiezen. Ik word voor het blok
gezet met een financiële strop om mijn nek.
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De leefbaarheid gaat al jarenlang achteruit. Bewoners laten het afweten bij activiteiten die door een
steeds kleiner vrijwilligerskorps worden georganiseerd. Dat heeft mij al eerder doen besluiten om over
een aantal jaren te vertrekken. Nu met dit gedoe erbij, geef mijn portie maar aan fikkie.
De leefbaarheid is er nu al niet echt, er zijn geen voorzieningen. Geen winkels, geen pinautomaat
bijvoorbeeld. Door deze zaken te realiseren, maar het dorp dan verder in te sluiten met industrie, wil niet
zeggen dat het dan ineens wel "leefbaar" zou worden. Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de
gezondheid van de inwoners? Wat ademen we nu al in? Het stinkt hier 20 van de 30 dagen. Wat betekent
dat op de lange duur voor de gezondheid van de inwoners? Wat voor stoffen komen in de longen van
onze kinderen? Dit is in mijn ogen een onhoudbare situatie geworden. En zeker met al de plannen en
publiciteit van de afgelopen maanden is mijn vertrouwen compleet verdwenen. Wij zijn een jong gezin.
Wanneer wij kinderen krijgen wil ik deze niet op laten groeien op een industriegebied. Ik wil dan graag
ons huis verkopen en elders een toekomst opbouwen. Ik geloof niet in een goede en gezonde
leefbaarheid in een dorp omringd door industrie.
De leefbaarheid was vroeger goed, van lieverlede zijn bijna alle winkels vertrokken, de leegloop is toen
al begonnen. De stank van 20 jaar lang is het ergste.
De leeftijd, moet nog wat gezellige jaren hebben.
De luchtkwaliteit is nu ongezond slecht. Er is teveel stank. Gezondheid is onbetaalbaar, er gaat niets
boven een schone omgeving.
De maatregelen zijn onvoldoende. De imagoschade is enorm, het is beter te vertrekken. Bij vertrek is
ook duidelijk waar je aan toe bent.
De negatieve naam die het dorp heeft gekregen door de brand en het feit dat in de media steeds wordt
verteld dat het dorp niet leefbaar is, ook niet in de toekomst, maakt dat de huizen onverkoopbaar zijn. Dit
zal niet zomaar veranderen als er maatregelen komen om de leefbaarheid te vergroten. Zeker niet de
geplande maatregelen. Ook niet omdat dit gebeurt in combinatie met de uitbreiding van het
industriegebied en zeehaven.
De negatieve pers en de blijvende dreiging van industriële uitbreiding zal een negatief effect hebben op
de leefbaarheid van het dorp en waarde van mijn huis. Een waarde die nu al nooit meer op het oude
niveau komt, van voor de recente media uitingen. Moerdijk is besmet gebied geworden en ik ben
aangetast in mijn vrijheid.
De negatieve pers en de blijvende dreiging van industriële uitbreiding zal de waarde van mijn huis nooit
meer op het oude niveau brengen. Ik kan het niet meer verkopen en kan geen kant meer op. Ik word
aangetast in mijn vrijheid!!
De onzekerheid is het grootste punt. Zoals ik hierboven al heb gezegd, wie zegt dat het over 10 jaar niet
weer zo is. Het logistieke park en industrieterrein blijven immers gewoon doorgroeien, dus dan moet er
ook weer plek worden geworden.
De onzekerheid over de toekomst maakt me ziek en ongelukkig. We wonen hier op een vulkaan, als ik
van tevoren had geweten was ik hier niet eens komen wonen. Toen we 11 jaar geleden vertelden dat we
op Moerdijk gingen wonen zeiden de mensen letterlijk: "Welke gek gaat er nou op Moerdijk wonen?"
De toekomst maken we zelf, maar niet in een gebied waar economie en zaken doen boven alles gaat.
Daar kan je je tegen verzetten, meer niet. Het komt gewoon.
De vraag of Moerdijk dorp weg moet speelt iedere keer weer op, hierdoor voel ik me weer boos,
zenuwachtig en onzeker. Hoe graag ik ook in mijn dorp woon, pas ik hiervoor. Het dorp waar ik in
opgroeide is er al lang niet meer. De onzekerheid van hoe het zit met het industrieterrein, welke
bedrijven en rotzooi zit er? Daar is nooit echt duidelijk over gecommuniceerd. Ik geloof echt dat het
leefklimaat in het dorp Moerdijk alleen maar slechter wordt, ondanks alle opsmuk van de gemeente en
beloftes die waarschijnlijk weer niet worden nagekomen.
Dit is ook toegelicht bij de voorgaande vragen. Door de huidige overlast en de nieuwe ontwikkelingen
om het industrieterrein uit te breiden is er geen toekomst meer voor het dorp Moerdijk. Ons huis (een
mooie ruime goed onderhouden woning) is hierdoor onverkoopbaar geworden. Moerdijk zal
verpauperen. Er komen geen nieuwe bewoners. De uitbreiding van de industrie zal doorgaan. Dan blijft
er 1 optie over en dat is vertrekken. De gemeente (en relaties) zal hierin tegemoet moeten komen.
Hiermee moet op korte termijn mee aan de slag gegaan worden zodat er duidelijkheid komt en we verder
kunnen met onze toekomst.
Dit is persoonlijk, mijn leeftijd en gezondheid dwingen mij met spoed een andere woning te zoeken.
Medische voorzieningen geeft veel ongemak en zorg met vervoer en verzorging huis en omgeving.
Door al de onzekerheid, op zowel korte als lange termijn zie ik financiële geen andere oplossing. Voor
mezelf gezien de komende 7 jaar. Vanwege mijn leeftijd.
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Door alle negatieve publiciteit is mijn huis niet veel meer waard! Dat ik daardoor niet meer de vrijheid
heb om te blijven of te vertrekken vind ik HEEL erg!!
Door alle toestanden, ook benoemd in de antwoorden op de voorgaande vragen, gaan wij voor vertrek uit
het dorp Moerdijk. Als woningbezitters hebben we ook geen andere keus. De gemeente is verplicht om
ervoor te zorgen dat we eenzelfde woning met garage met hetzelfde wooncomfort en eenzelfde tuin met
prieel op dezelfde hoeveelheid grond elders kunnen realiseren. Het is ook in het voordeel van de
gemeente en het havenschap als dorp Moerdijk verdwijnt gezien de optimale ligging en de reeds
aanwezige haven voor de uitbreiding van de industrie.
Door de alsmaar oprukkende industrie zal de leefbaarheid alleen maar minder worden. Dit is niet goed te
maken met een geluidswal en een paar mooie boompjes.
Door de huidige hoge druk op de leefbaarheid waren wij ons aan het oriënteren op een andere
leefomgeving, de druk op de leefbaarheid wordt alleen maar groter. Echter door de laatste
ontwikkelingen is oriënteren zinloos omdat de huizen in Moerdijk nu onverkoopbaar zijn.
Door de in de media gestarte discussie zijn de huizen waardeloos geworden. Zoals eerder al aangegeven
komt deze discussie ook iedere 10 jaar terug, waardoor ik geen lange termijn toekomst in het dorp
Moerdijk zie.
Door de media verhalen over het dorp Moerdijk heeft u mijn pensioen zodanig te grabbel gegooid dat als
mijn zaak en huis niet verkocht worden, ik genoodzaakt ben om na mijn 66e jaar te moeten blijven
werken wegens hypotheekschulden.
Door de publicatie van de plannen en de verdere uitwerking daarvan, versterkt door de nieuwsberichten
in de verschillende media, is er een sterfhuis constructie in werking gesteld. Dit brengt mij in een
financieel onverantwoorde situatie waar ik zelf nooit om gevraagd heb. Met huidige economische
vooruitzichten en de genoemde plannen, loop ik opeens een risico wat voor mij onaanvaardbaar is.
Derhalve is er voor mij geen toekomst, zonder dat ik gecompenseerd wordt voor het ontstane verlies.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijke advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomstperspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door het naar buiten brengen door provincie en gemeente van de Concept Havenstrategie en het
onafhankelijke advies van de commissie van advies onder leiding van dhr. Nijpels is het imago van het
dorp Moerdijk onherstelbaar beschadigd. Hierdoor is het toekomstperspectief voor de inwoners van het
dorp weggenomen. Dit is niet meer te herstellen.
Door meer industrie worden de huizen onverkoopbaar. De waarde daalt alleen maar. Het dorp sterft dan
uit want niemand wil hier nog komen wonen.
Doordat er jarenlang te weinig in het dorp is geïnvesteerd en de slechte publiciteit zie ik voor mezelf
geen toekomst meer in het dorp Moerdijk.
Doordat er schade is aangericht door de gemeente, provincie en het Havenschap is de bodem
weggeslagen. Men heeft mij en andere inwoners vernederd door ondoordachtzaam de media op ons af te
sturen. Nu zit ik met een huis die ik niet meer kan verkopen en blijf zitten met een restschuld. Mijn
pensioen gaat naar de haaien.
Dorp is straks ingeklemd tussen industrie, snelwegen en spoor. Geen goede milieuomgeving, mensen
leven en wonen liever in een gezonde en vriendelijker omgeving.
Een geluidswal van 30 meter hoog is een flatgebouw van 12 verdiepingen. Dit is helemaal niet
realistisch en uitvoerbaar. Ik woon direct naast het tracé waar de verlenging van de Roode Vaart zal
komen (Appelzak). Vanaf het begin van de werkzaamheden daaraan zal de rust en leefbaarheid voorbij
zijn. Door de bouw- en verkeersactiviteiten zal door de trillingen van heien en vrachtwagens mijn huis
op de zachte grond kapot getrild worden.
Elk logisch nadenkend mens zal de voorkeur geven om te vertrekken.
Elke 4 of 5 jaar komt er wel weer iemand met een rapport dat het dorp beter kan vertrekken en nu de
discussie loopt kan het dorp beter nu weg, want over 4 jaar is het weer zo. Hier is niet mee te leven want
elke keer denk je dat je je huis weer kwijt kan en dan komt er weer negatief nieuws. Als ik ergens ga
wonen heb ik hier geen last van en blijft de waarde van je huis gelijk, terwijl de waarde in Moerdijk nu
0,0 is. Die andere 600 kleine kernen in Nederland hebben dit uitzonderlijke probleem niet. Wij hebben
ontzettend veel vervolgschade geleden en dit gaan we terugvorderen.
En dat is ook maar afwachten want je huis krijg je nooit meer verkocht.
Er heerst een hele negatieve sfeer op het dorp, omdat niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. Je komt thuis
van je werk, zo'n rapport ligt er en je huis is in een klap niks meer waard. Dit huis is mijn pensioen,
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omdat ik een zelfstandig ondernemer ben, heb ik geen pensioenopbouw. Dit is in een klap weggevaagd.
Ik heb er fysiek en mentaal gezien veel last van.
Er is geen garantie dat het leven in Moerdijk te verbeterd is, nu niet en over 5 jaar nog niet.
Er is hier niks en er komt ook niks.
Er is nu niets in Moerdijk dorp en dat zal er nooit komen. Ook voor de jeugd is er niets, we hebben niet
eens een pinautomaat.
Er is teveel schade aangericht en we komen steeds meer in de verdrukking.
Er is weinig te beleven als er teveel industrie komt.
Er komt nu al elke dag een ander luchtje voorbij. Ik heb niet het vertrouwen dat het beter zal worden. Je
krijgt een soort industriedorp zoals Pernis.
Er moet een manier komen, of 100% weg of 100% blijven zoals het nu is. Dan zeker een goede
opkoopregeling als de plannen voor uitbreiding doorgaan in verband met waarde van de eigen woningen.
Er rust een smet op het dorp en de woningen zijn onverkoopbaar geworden.
Er wordt door iedereen om de zoveel jaar gesproken dat Moerdijk weg gaat. De onzekerheid geeft aan
dat er geen toekomst is hier.
Er zijn onvoldoende voorzieningen in Moerdijk en ik verwacht dit in de komende jaren alleen maar
minder gaat worden. De overlast van de industrie wordt de komende jaren alleen maar groter. Daarnaast
verwacht ik dat de eventuele impuls die aan Moerdijk wordt gegeven niet direct effect heeft op de
huidige waarde van de woningen en op korte termijn meteen zorgt voor promotie van het dorp Moerdijk.
Extra bijdrage voor leefbaarheid als bijdrage uit LPM. Ook dit geld raakt op. In het begin profiteren we
van aanleg extra groen, behoud voorzieningen, aanblik dorp. Als het geld op is over een paar jaar, wat
dan? Verpaupering? Voorzieningen worden stopgezet, we zijn weer terug bij af.
Geen leefbaarheid, geen veiligheid en geen garanties.
Geen leefbaarheid, geen veiligheid, geen garanties.
Geen ouderenvoorziening, verpaupering van leefomgeving, geen vertrouwen in de politiek, dorp is en
blijft te klein voor ouderen zonder voorzieningen en een goed openbaar vervoernetwerk. Oprukkende
industrie waarbij de discussie over een aantal jaren toch weer opwelt.
Geen vertrouwen in daadwerkelijke uitvoering plannen. Plannen zijn onvoldoende om imago dorp op te
krikken en geleden schade te compenseren. Het is duidelijk geworden dat op termijn het dorp toch moet
wijken voor industrie. Beter nu weg, dan af te wachten en weg te kwijnen.
Geen vertrouwen in de burgemeester Klijs van CDA-huize en zeker niet in de rest van de politiek in
Moerdijk.
Geen vertrouwen in de gemeente dat de plannen ook uitgevoerd worden.
Geen vertrouwen in oplossing die gemeente aankondigt.
Geen vertrouwen meer in alles.
Geld wat er uit wordt geven aan het dorp, vind ik erg zonde.
Gelet op de regelmatig aanwaaiende irritante stank, het immer aanwezige achtergrondlawaai, de zwarte
vettige (fijn) stof welke ik regelmatig in mijn raamhorren, op vensterbanken etc. aantref en het
vooruitzicht dat dit alleen maar zal gaan toenemen, lijkt het me uit oogpunt van gezondheid beter om te
vertrekken. Als het tenminste ooit lukt mijn woning tegen een hypotheek dekkende prijs te verkopen.
Gezien de gereserveerde ruimte voor chemie/procesindustrie geef ik de voorkeur om te vertrekken!
Aangezien het met tijden erg stinkt, waarvan je niet weet wat het is, lijkt het beter te vertrekken gezien
de toekomst van de kinderen!!!
Gezien de geschetste situatie m.b.t. het zeehaven en industrieterrein lijkt mij dat het dorp Moerdijk in de
verdrukking raakt. Met een geluidswal ter compensatie vind ik het er niet leefbaarder op worden en heb
ik geen vertrouwen meer in Moerdijk als dorp.
Gezien het budget van 16 miljoen ontoereikend zal zijn voor het leefbaar maken en houden van ons dorp
en de investering nodig voor het omleggen van de Rode Vaart, tezamen met de aanleg van de geluidswal
met behulp van de uitgegraven grond ( budget 60 miljoen) is er al een potje van 76 miljoen beschikbaar
voor het verhuizen van ons dorp binnen onze gemeente. Dit kan bij goed bestuur een ongekende win/
win situatie voor de leefbaarheid binnen de gemeente Moerdijk betekenen!! Als e.e.a.: niet uitvoerbaar
blijkt zal een nieuw te ontwikkelen plan, voor het voortbestaan van ons dorp in samenhang met de
economische plannen "Concept Port of Moerdijk 2030", noodzakelijk zijn!....... Overigens voorspelt
ondergetekende dat de zware procesindustrie zich in 2045 volledig naar de Arabische Golf en het verre
oosten zal hebben verplaatst. Er zal slechts een beetje procesindustrie overblijven voor de productie van
hoog technologische specialiteiten! Stem je beleid af als je kunt.... dit is onverbloemd de spagaat waarin
bestuurders en burgers zijn terecht gekomen.
Gezien mijn leeftijd lijkt het verstandig me te gaan vestigen waar betere voorzieningen voorhanden zijn.
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Gezien wat er allemaal op ons afkomt zoals het Concept Havenstrategie eruit ziet, zitten wij te veel
ingebouwd door snelwegen, transportbewegingen en zware industrie. Wij komen enorm in de
verdrukking vandaar ik geen toekomst meer zie voor goede leefbaarheid op langere termijn voor het
dorp Moerdijk.
Het antwoord op deze vraag kunnen jullie vinden in de vorige antwoorden die ik al heb gegeven. Buiten
die antwoorden laten jullie toe dat iemand in een particuliere garage andere auto's oppimpt en voor de
nodige geluidsoverlast zorgt tot 's avonds laat en daar doen jullie ook niets aan. Een nagelsalon annex
schoonheidssalon met EIGEN parkeerplaatsen laat klanten midden in een straat waar al te weinig
parkeerruimte parkeren, dus niet op het EIGEN parkeerterrein maar op de (weinige) parkeerplaatsen van
de omwonenden.
Het besluit om t.z.t. naar Zevenbergen te verhuizen was door mij al genomen. Wel met de gedachten dan
te verhuizen als dat voor ons noodzaak of wenselijk zal zijn. (Wij zijn 69 & 66 jaar) hebben een grote
tuin en kunnen wat gaan mankeren. Familie, kennissen en vrienden wonen hoofdzakelijk in
Zevenbergen. Een vervroegd vertrek indien dit nodig is? Lijkt mij met financiële schadeloosstelling, op
dit moment de enige oplossing (we hebben niet zo veel tijd meer).
Het Brabantse leven had ik me heel anders voorgesteld. U heeft geen idee wat er daags op je afkomt van
collega's als ze horen dat je uit Moerdijk komt. Je wordt uitgelachen dat je huis niets meer waard is en ze
vragen je waarom je ooit naar Moerdijk bent verhuisd.
Het dorp heeft een negatief imago. In de media wordt meerdere keren verteld dat het dorp niet leefbaar is
en zal het ook nooit meer worden. Er zijn meerdere instanties die vinden dat het dorp moet verdwijnen.
Het dorp heeft geen toekomst meer.
Het dorp is erg veranderd de laatste jaren. Bovendien erger ik me in toenemende mate aan de overlast
veroorzaakt door het industriegebied. Als ik de kans krijg zoek ik een andere woning elders.
Het dorp staat teveel onder druk met de uitbreiding.
Het dorp wordt helemaal omringd door industrie door de nieuwe plannen. Wat voor stank- en
geluidsoverlast zal zorgen met eventuele gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Hiervoor
hebben de bewoners niet gekozen. Huizen zijn onverkoopbaar, waardoor de bewoners geen andere keuze
meer hebben dan uitgekocht te worden. Echter men kan alleen elders een toekomst opbouwen als er een
realistische financiële vergoeding/prijs wordt gegeven zodat een gelijkwaardige woning kan worden
gekocht (qua woonoppervlakte, perceel, en afwerking/modernisering van de woning). De burgemeester
heeft de WOZ waarde ter sprake gebracht. De WOZ waarde geeft geen realistisch beeld van de woning.
De WOZ waarde kan te laag zijn als er verbouwingen en modernisering hebben plaatsgevonden.
Daarentegen kan de WOZ waarde ook te hoog zijn als mensen hun huizen hebben laten verpauperen.
Huizen dienen getaxeerd te worden + er moet een financiële vergoeding (+/- 25% bovenop de
taxatiewaarde, zoals eerder door de burgemeester vermeld) komen voor de overlast en de verhuiskosten.
Opkopen van huizen is voor overheidsinstanties gunstig in de huidige woningmarkt. De huizenprijzen
hebben waarschijnlijk het laagste niveau bereikt. Koop nu dus de mensen uit. Geen vertrouwen meer in
overheidsinstanties. Onduidelijke toekomst. Ik ben zelf in Moerdijk komen wonen voor de rust, de
groene omgeving, een dorpsgevoel dichtbij de grotere steden en later een spaarcentje als ik mijn huis zou
verkopen. Dat alles is in lucht opgegaan door allerlei plannen en uitspraken door diverse instanties.
Het dorp wordt helemaal omringd door industrie door de nieuwe plannen. Wat voor stank- en
geluidsoverlast zal zorgen met eventuele gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Hiervoor
hebben de bewoners niet gekozen. Huizen zijn onverkoopbaar, waardoor de bewoners geen andere keuze
meer hebben dan uitgekocht te worden. Echter men kan alleen elders een toekomst opbouwen als er een
realistische financiële vergoeding/prijs wordt gegeven zodat een gelijkwaardige woning kan worden
gekocht (qua woonoppervlakte, perceel, en afwerking/modernisering van de woning). De burgemeester
heeft de WOZ waarde ter sprake gebracht. De WOZ waarde geeft geen realistisch beeld van de woning.
De WOZ waarde kan te laag zijn als er verbouwingen en modernisering hebben plaatsgevonden.
Daarentegen kan de WOZ waarde ook te hoog zijn als mensen hun huizen hebben laten verpauperen.
Huizen dienen getaxeerd te worden + er moet een financiële vergoeding (+/- 25% bovenop de
taxatiewaarde, zoals eerder door de burgemeester vermeld) komen voor de overlast en de verhuiskosten.
Opkopen van huizen is voor overheidsinstanties gunstig in de huidige woningmarkt. De huizenprijzen
hebben waarschijnlijk het laagste niveau bereikt. Koop nu dus de mensen uit. Geen vertrouwen meer in
overheidsinstanties. Onduidelijke toekomst. Ik ben zelf in Moerdijk komen wonen voor de rust, de
groene omgeving, een dorpsgevoel dichtbij de grotere steden en later een spaarcentje als ik mijn huis zou
verkopen. Dat alles is in lucht opgegaan door allerlei plannen en uitspraken door diverse instanties.
Het dorp zal hoe dan ook veranderen
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Het hele dorp moet volgens mij verplaatst worden, of de koopwoningen moeten worden opgekocht en
daarna verhuurd.
Het huis is niets meer waard. Al die tijd in een verbouwing gezeten, waarvoor? Ik heb er aardig wat geld
in geïnvesteerd. Ik wil graag uitgekocht worden om ergens anders opnieuw te kunnen beginnen.
Het karakter van het dorp en de saamhorigheid in het dorp gaan totaal verloren. Deze zou ik in een
andere plaats kunnen terugvinden.
Het karakter van het dorp en de saamhorigheid in het dorp gaan totaal verloren. Deze zou ik in een
andere plaats kunnen terugvinden.
Het ligt eraan wat er werkelijk gedaan wordt en of de huizen verkoopbaar worden. Nu zijn de huizen niet
te verkopen.
Het vertrouwen is weg, ik wil niet tegen een grote wal aan kijken.
Het vertrouwen om een toekomst op te bouwen in het dorp Moerdijk is helaas weg.
Het was onze bedoeling om over 5 tot 10 jaar ons huis te verkopen en ons elders te vestigen in een
kleinere woning, op een plaats waar meer voorzieningen zijn.
Het zeehaven en industrieterrein Moerdijk zal zich altijd blijven ontwikkelen en het dorp ligt daar
midden in, daardoor zal de discussie "Moerdijk opheffen Ja of Nee" steeds terugkeren. Ik denk dat het
weinig zin heeft om deze economische groei in de weg te staan want dat is veel belangrijker dan de
leefbaarheid in Moerdijk. Dan kunnen we nu beter een einde maken aan deze discussie en ergens anders
ons geluk beproeven hopelijk zonder discussie.
Hoe dan ook gaan er dingen veranderen voor Moerdijk en misschien is het verstandiger het geld dat
anders gestoken zou worden in het verbeteren van de leefbaarheid, bij te leggen bij een goede
afkoopregeling voor de mensen, zodat die een vergelijkbare woonplek elders kunnen vinden. Nu wij op
dit ogenblik niet zelf de keuze kunnen maken om al dan niet te blijven - geen mens die een huis koopt in
Moerdijk - zijn wij min of meer gegijzeld. Ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt over de te volgen
koers voor het dorp en dat mocht het dorp opgeheven worden, de dorpelingen financieel niet de dupe
gaan worden van de ontwikkelingsplannen van Moerdijk.
Hoe leuk lijkt het u om tussen twee industrieterreinen te wonen en een dijk van dertig meter in de
achtertuin (een flatgebouw van tien verdiepingen).
Hou bij de bepaling van koopwoningen rekening met de huidige bouwgrondprijs per m2 en prijs per m3
inhoud van woning + emotionele schade voor iedere inwoner i.v.m. het kapotmaken van de toekomst.
Huidige situatie al niet geweldig, kan alleen maar verslechteren.
Huizen zakken in waarde en raak je niet meer kwijt.
Ik ben 4 jaar geleden in het dorp komen wonen en heb spijt dat ik me eigen niet meer verdiept heb in het
dorp voordat ik mijn huis kocht. Als ik dingen had geweten die ik nu weet was ik er niet komen wonen
waarschijnlijk. Dat ik weg wil ligt vooral aan de aanstaande plannen voor de industrie, de stankoverlast
van voornamelijk de ATM, en de werkwijze van de gemeente Moerdijk. Als ditzelfde dorp op een
andere meer woonvriendelijkere locatie had geweest had ik er waarschijnlijk wel kunnen blijven wonen.
Dus met andere woorden voel ik me weg getreiterd door de industrie en gemeente helaas. En omdat ik
het idee heb dat dit niet beter zal worden is dit mijn keuze. Wat ook telt voor mij is op het moment dat ik
met visite in mijn tuin zit of met mijn zoon over straat loop en er een stankgolf over me heen waait, ik
het idee heb dat dit niet gezond is voor mij en mijn kind. Al zou die lucht niet schadelijk zijn is het
mentaal toch verontrustend en dat woont niet prettig.
Ik ben 66 jaar en was al van plan ergens anders te gaan wonen. Er zijn op dit dorp voor oudere mensen
geen voorzieningen.
Ik ben bang dat mijn woning onverkoopbaar wordt en/of met veel schulden moeten gaan verkopen. Wie
garandeert ons steun in de toekomst qua school gezondheid. Heb geen zin om in onzekerheid te leven en
over 10 jaar weer in het zelfde verhaal te zitten.
Ik ben de laatste jaren erg geschrokken van de overlast (stank, geluid en verkeer) welke elders in de
gemeente niet zijn. Met de nieuwe plannen en de daarbij behorende onrust, zeg ik vertrekken.
Ik ben genoeg bedonderd, het is nu genoeg geweest.
Ik ben Moerdijk zat en wil weg. Vergrijzing slaat toe en geen hond komt hier nog wonen. Er is maar één
uitkomst en dat is uitkopen van alle bewoners
Ik ben nooit van plan geweest om in Moerdijk te blijven wonen, de mogelijke komst van LPM maakt
voor mij dan ook niks uit.
Ik ben opgegroeid in Moerdijk en na een paar jaar elders te hebben gewoond woon ik inmiddels alweer
een aantal jaren erg fijn op het dorp Moerdijk. Ik zou het voor geen goud willen missen maar denk wel
vooruit en wil een goede, gezonde toekomst tegemoet gaan. Wat daarbij nog een grotere rol speelt is de
toekomst van mijn kinderen. Ik wil niet het probleem bij hen in de schoenen schuiven straks.
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Ik ben van mening, en naar ik aanneem ook de andere huiseigenaren met mij, dat door de presentatie van
de concept Havenstrategie 2030 gevolgd door de negatieve publiciteit in de uitgebreide media hierover,
de huizen in het dorp Moerdijk nu onverkoopbaar zijn geworden en dat ook zullen blijven. Ik kan me
niet voorstellen dat er nu, en in de toekomst, nog mensen van buiten ons dorp hier een huis zouden
willen kopen. Met andere woorden: onze huizen zijn niets meer waard met dramatische financiële
gevolgen voor de huiseigenaren en ook hun eventuele erfgenamen. De optie dorpsbehoud met
investeringen in de leefbaarheid zal naar mijn mening niet leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid
van de koopwoningen, mede gezien het negatieve imago dat ons dorp nu heeft gekregen. Ik zie dan ook
slechts één optie en wel dat de veroorzakers (gemeente, provincie, havenschap) van dit drama en
eventueel het rijk hun verantwoording nemen te weten dat de huiseigenaren door hen schadeloos worden
gesteld ofwel door hen uitgekocht gaan worden. Daarnaast zou er ook nog een vergoeding moeten
komen voor verhuis- en herinrichtingskosten.
Ik ben van mening, en naar ik aanneem ook de andere huiseigenaren met mij, dat door de presentatie van
de concept Havenstrategie 2030 gevolgd door de negatieve publiciteit in de uitgebreide media hierover,
de huizen in het dorp Moerdijk nu onverkoopbaar zijn geworden en dat ook zullen blijven. Ik kan me
niet voorstellen dat er nu, en in de toekomst, nog mensen van buiten ons dorp hier een huis zouden
willen kopen. Met andere woorden: onze huizen zijn niets meer waard met dramatische financiële
gevolgen voor de huiseigenaren en ook hun eventuele erfgenamen. De optie dorpsbehoud met
investeringen in de leefbaarheid zal naar mijn mening niet leiden tot waardebehoud c.q. verkoopbaarheid
van de koopwoningen, mede gezien het negatieve imago dat ons dorp nu heeft gekregen. Ik zie dan ook
slechts één optie en wel dat de veroorzakers (gemeente, provincie, havenschap) van dit drama en
eventueel het rijk hun verantwoording nemen te weten dat de huiseigenaren door hen schadeloos worden
gesteld ofwel door hen uitgekocht gaan worden. Daarnaast zou er ook nog een vergoeding moeten
komen voor verhuis- en herinrichtingskosten.
Ik ben wantrouwend naar gemeente en provincie, dat zal niet verbeteren naar omstandigheden.
Ik denk dat het billijk zou zijn de uitslag van de vragenlijst op te knippen in twee delen, te weten 1: voor
de eigenaars/bewoners, en 2. voor de huurders. Niet om huurders te kort te doen of te discrimineren,
maar omdat huurders geen financiële schade leiden zoals eigenaars/bewoners.
Ik denk dat toekomst in Moerdijk dorp voor mij geen haalbare kaart is. Ik moet niet denken aan een
situatie om achter een enorme geluidswal te wonen. Daarbij is de situatie nu al ondraaglijk, vanwege de
stankoverlast.
Ik ga liever nu dan dat we nog jaren aan het lijntje gehouden te worden en alsnog moeten vertrekken.
Ik ga weg ook al wil de meerderheid blijven.
Ik ga zeker het dorp verlaten.
Ik geef de voorkeur aan om te vertrekken uit Moerdijk tegen een ruime en redelijke vergoeding die het
mogelijk maakt om elders een nieuwe toekomst op te bouwen.
Ik geef de voorkeur om te vertrekken uit Moerdijk tegen een ruime en redelijke vergoeding die het
mogelijk maakt om elders een nieuwe toekomst op te bouwen.
Ik geef er de voorkeur aan om uit het dorp Moerdijk te vertrekken alleen tegen een redelijke en ruime
vergoeding, die het mogelijk maakt om ergens anders een fijne toekomst op te bouwen.
Ik geef er de voorkeur aan te vertrekken, alleen tegen een redelijke ruime vergoeding die het mogelijk
maakt elders een nieuwe toekomst op te bouwen die ons nu afgenomen is!!!
Ik geef zeker niet de voorkeur om te vertrekken, maar de gemeente Moerdijk heeft deze situatie
veroorzaakt door de commissie Ed Nijpels in te schakelen en de media heeft hierdoor veel negatieve
aandacht aan het dorp gegeven. Daardoor is mijn huis niet verkoopbaar en ben ik een deel van mijn
pensioen kwijt. Ik ben opgesloten in mijn eigen dorp. Dit is niet meer op te lossen met wat meer
leefbaarheid. Over enkele jaren laait deze discussie weer op.
Ik geloof er niets van dat hier huizen komen. Ik denk dat dit ons dorp nog verder afbreekt. Als ik het huis
later wil verkopen om te stoppen met werken en van mijn oude dag te gaan genieten dan krijg ik het niet
verkocht. Ik denk dat we een stille leegloop krijgen.
Ik geloof niet dat de milieubelasting op het dorp en daarmee samenhangend de
gezondheidsomstandigheden gelijk zullen blijven of af zullen nemen. Daarnaast is onze woning
onverkoopbaar geworden door de plannen van de overheid. Hierdoor ben ik van mening dat deze
overheid met een redelijke regeling moet komen om elders een gelijkwaardig bestaan op te kunnen
bouwen.
Ik heb altijd met plezier in Moerdijk gewoond, maar door al dat gedoe over Moerdijk en dat ons huis op
dit moment onverkoopbaar is. Jullie zullen daar dan een oplossing voor moeten vinden.
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Ik heb geen rijbewijs en geef er de voorkeur aan elders te gaan wonen waar alle voorzieningen
voorhanden zijn
Ik heb geen vertrouwen in de plannen. Zeker niet met de uitbreiding van het industriegebied. Mijn
gezondheid komt zo verder in gevaar.
Ik heb geen vertrouwen in de voorgestelde maatregelen en de naleving ervan
Ik heb geen vertrouwen meer in de leefbaarheid of het leefbaarder maken van het dorp Moerdijk.
Ik heb geen vertrouwen meer in de toekomst van het dorp en ben er van overtuigd dat overlast door
industrie alleen maar erger gaat worden.
Ik heb geen zin om tussen geluidswanden te moeten wonen. Nog meer industrie, het stink hier al zat.
Ik heb in plannen om te blijven geen vertrouwen. Als ik vandaag of morgen vanwege de gezondheid
moet verhuizen aan wie verkoop ik dan mijn huis? Ik zou blijven als de gemeente borg wil staan voor de
waarde. Aankoop gemeente en wij terughuren. Zo niet, dan samen naar een andere plaats of plek.
Ik heb mijn woning te koop staan. Een paar maanden voor de brand te koop gezet, na de brand bleek
deze onverkoopbaar en besloten de woning tijdelijk uit de verkoop te halen. We waren net rond met een
makelaar om verkoop van de woning opnieuw te starten, toen de week dat de verkoop weer gestart werd
deze plannen bekend werden gemaakt! De woning is wederom niet verkoopbaar, en wij hebben nu dus al
3 jaar een woning waar je niet vanaf komt vanwege het plan industrieterrein, en de brand! Bovendien is
de waarde enorm gekelderd! En zit ik nu al jaren nog aan mijn ex-partner vast en kan niet doorstromen
of een andere woning/toekomst op gaan bouwen! In de huurwoning waar ik nu woon kreeg ik de optie
tot aankoop woning, eventueel als mij echtelijke woning verkocht was, maar daar deze nu
onverkoopbaar is en in waarde enorm is gedaald is dit geen optie meer (ik was er wel mee bezig), en ben
ik blij als ik straks van 1 woning af ben en ga echt nooit meer een woning in Moerdijk kopen!
Ik kies voor de enige zekerheid en dat is vertrekken, want de rest is te onzeker en dat bevordert niet mijn
gevoel van leefbaarheid.
Ik stel voor de mensen die nu willen vertrekken geld beschikbaar te stellen om weg te gaan. Voor
ouderen of zieken moet dat nu en niet over 5 of 10 jaar. Koop die huizen op en verhuur deze maar aan
mensen die op het industrieterrein werken. Dan is er ook minder autoverkeer.
Ik verwacht de komende jaren geen verbetering voor ons dorp en zal als toekomstige oudere
genoodzaakt zijn om een woonplaats te zoeken waar wel geïnvesteerd is in voorzieningen voor ouderen.
Ik verwacht mijn huis in de toekomst door alle negatieve publiciteit niet meer met winst te kunnen
verkopen. Daarnaast verwacht ik een sterfhuis constructie op de middenlange termijn, waardoor blijven
zal betekenen dat ik me financieel aan de grond vastnagel als ik beslis te blijven. Blijven is voor kopers
tot de dood of het betekent financieel een strop rond de nek als we de keuze toch maken om weg te
willen op een later tijdstip. Nogmaals deze keuze is geen keuze, want deze is me al opgedrongen door de
gemeente.
Ik vind het wel heel jammer om na 34 jaar te vertrekken uit het dorp Moerdijk. Wij hebben in 1979 een
huis laten bouwen, de kinderen zijn er geboren, maar als ik eerlijk ben wordt het woongenot er niet beter
op.
Ik voorzie in de toekomst meer problemen, milieuongelukken, rapporten en uitspraken van politici,
industriëlen en andere belanghebbenden. Ik geef mijn kinderen ook het advies om hier te vertrekken in
verband met de gezondheid en andere zaken.
Ik vraag me wel eens af wat je nog kunt doen om het dorp Moerdijk weer aantrekkelijk te maken met
zoveel industrie er om heen.
Ik vrees voor meer overlast door stank en geluid. Ook voor mijn gezondheid als dit wordt doorgezet.
Investeren in leefbaarheid heeft geen zin in mijn optiek.
Ik wens op mijn oude dag naar een woonplaats te gaan waar goed openbaar vervoer is.
Ik werk in de horeca en er is hier in de buurt weinig werk te vinden.
Ik wil deze geluiden en procedures niet keer op keer weer meemaken. Deze lopende discussie zal keer op
keer weer terugkomen en dan zijn onze huizen weer niets waard, kunnen we ze weer niet kwijt en zitten
we weer vast. Nu deze discussie toch loopt en ik eventueel de kans heb om weg te gaan, maak ik daar
gebruik van omdat ik voorzie dat dit zo zal blijven. Ik ben jong, in Moerdijk is niets te beleven behalve
geluids-, stank-, en verkeersoverlast door mensen van het industrieterrein. Als de plannen doorgaan
wordt dit alleen maar erger. Ik ga liever ergens wonen waar dit probleem minder speelt en waar meer te
doen is.
Ik wil hier samen met mijn 2 dochtertjes niet oud worden in een dorp tegen een groot industrieterrein en
een logistiek park. Waar elke dag gevaar op de loer ligt. Waar meer trein verkeer vlak langs het dorp
heen gaat met allerlei gevaarlijke stoffen. Wachten op dat het een keer echt fout gaat!!! Ik wil nu ik nog
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de leeftijd heb in een ander dorp of stad een leven opbouwen. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor
mijn 2 dochtertjes!!!!!
Ik wil niet dat mijn kinderen later op een industrieel gebied opgroeien. Het is niet goed voor de
gezondheid.
Ik wil niet in een dorp wonen dat midden in de industrie, stank en herrie ligt. Zo'n leefsituatie is
ongezond.
Ik wil niet tussen de industrie wonen. De gezondheid van de kinderen vind ik belangrijk. Over 20 jaar
komt dezelfde discussie weer ter sprake. Niemand koopt een huis in Moerdijk, nieuwbouw heeft geen
enkele zin.
Ik wil op korte termijn weg, maar mijn pensioen zit in mijn woning.
Ik wil opbouwen en niet blijven opboksen tegen een overheid die niet doet wat hij belooft, opnieuw een
start maken op een andere zelf gekozen plek heeft mijn voorkeur.
Ik wil vertrekken met het hele dorp naar een andere bestemming.
Ik wil weg uit Moerdijk omdat de leefbaarheid onder druk staat. Er is nu al veel overlast van stank,
geluid en sluipverkeer. Als de plannen doorgaan zal dat alleen maar erger worden. Daar helpen een wal
en een paar extra huizen niet meen. Het verenigingsleven kan met veel pijn en moeite nog in stand
gehouden worden.
Ik wil weg vanwege stank, TenneT mast magneetzone en de drukte die er komen gaat. Mijn gezondheid
is het allerbelangrijkst, dus weg uit Moerdijk. Hier graaf je eigen graf als je blijft zitten.
Ik wil z.s.m. weg uit dit dorp.
Ik wil zo snel mogelijk weg als het doorgaat met de uitbreiding van de Havenstrategie en LPM.
Ik wil zo snel mogelijk weg, sinds de brand bij Chemie-Pack voel ik me niet op mijn gemak hier. Er
komt alleen maar meer bij. Het rustige leven is hier voorgoed voorbij. Je bent blij als je een paar dagen
in de week het dorp uit kunt om te gaan werken.
Ik woon mooi en heb goede buren. Maar niemand wil meer een huis kopen in Moerdijk. Als ik hier blijf
wonen is over 5 of 10 jaar ons huis niets meer waard. Welke garantie geeft de gemeente mij .Zoals zij nu
doen met allemaal beloftes, dan zal het met de garantie ook wel niets uithalen.
Ik zeg nee op deze vraag omdat ik al te oud ben voor een nieuwe toekomst. Maar ik zou het graag anders
zien de jaren die ik nog leef.
Ik zie dorp Moerdijk als een kopie van Pernis-Rotterdam, daar wil ik absoluut niet wonen.
Ik zie geen toekomst voor Moerdijk vanwege de nu al aanwezige stankoverlast en de risico's waaraan wij
worden blootgesteld door de huidige industrie.
Ik zou nog graag 10 tot 15 jaar hier in het dorp willen wonen omdat ik nu nog gezond ben en kan gaan
en staan waar ik wil. Als je ouder bent, is er helemaal niets meer.
Ik zou willen vertrekken en wel op korte termijn en niet over 5,10 of 20 jaar.
Ik ben ziek. Een verdere teruggang van de luchtkwaliteit is fysiek voor mij een bedreiging. Het is nog
nooit en nergens gelukt om bij uitbreiding van nabijgelegen industrie de luchtkwaliteit te verbeteren, ik
geloof dan ook niet in Moerdijkse wonderen.
In de buitenwereld is Moerdijk inmiddels bekend als: vies, stinkend fabrieksdorp. Plaatselijke school zal
gesloten worden wegens dalend en daarmee te klein leerlingenaantal. Mensen trekken weg en dorp
vergrijst. Huizen zijn onverkoopbaar.
In Moerdijk zul je je volledig geïsoleerd voelen door de industrie waardoor je volledig ingesloten bent.
Een kant het Hollands Diep, een kant het industrieterrein, een kant LPM en de andere zijde de A16.
Industrie en dorp gaan niet samen. Ik krijg mijn huis nooit meer verkocht met deze vooruitzichten.
Doordat ik een eigen bedrijf heb denk ik dat in de toekomst mijn klandizie minder wordt doordat de
mensen wegtrekken en de bereikbaarheid naar het dorp minder wordt.
Investering in het dorp zorgt voor een onzekere toekomst, het imago van het dorp is zeer beschadigd. Ik
wil voor een zekere toekomst gaan en dat is vertrekken uit Moerdijk.
Is beter nu concreet dorp te verplaatsen. Nieuwe huurwoningen en grond voor koophuizen op nieuwe
locatie. Dorpbewoners blijven dan bij elkaar. VOORBEELD: HSL wijk in Zevenbergschen Hoek is
mooie wijk geworden.
Ja ons huis is dan onverkoopbaar want wie wil hier dan nog wonen. Wij in elk geval niet meer! De rust
die wij hier vonden is dan volledig voorbij. Daarvoor ben ik niet naar Moerdijk verhuisd.
Je kunt al jaren niet oud worden in Moerdijk. Als je hulpbehoevend bent moet je toch elders naar toe.
Je wil niet worden ingebouwd tussen alle industrie.
Kijkend naar de toekomst en daaraan gerelateerde leefbaarheid, heb ik hier weinig vertrouwen in.
Leefbaarheid betekent niet alleen faciliteiten en voorzieningen. Leefbaarheid zit "tussen de oren". Met
name voor bezitters van een eigen woning is dit in de huidige situatie een psychisch aspect waarbij
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verkoop van de woning centraal staat en van essentieel belang is. Door alle negatieve publiciteit is de
woning in de huidige situatie onverkoopbaar. Expliciete schrijnende gevallen exciseren reeds alle goede
bedoelingen m.b.t. de "leefbaarheid" ten spijt, het psychische aspect van "onleefbaarheid", gerelateerd
aan onverkoopbaarheid van de eigen woning zal altijd prevaleren en een voortdurende bron van zorg
blijven.
Leefbaarheid betekent niet alleen faciliteiten en voorzieningen. Leefbaarheid zit "tussen de oren". Met
name voor bezitters van een eigen woning is dit in de huidige situatie een psychisch aspect waarbij
verkoop van de woning centraal staat en van essentieel belang is. Door alle negatieve publiciteit is de
woning in de huidige situatie onverkoopbaar. Expliciete schrijnende gevallen exciseren reeds alle goede
bedoelingen m.b.t. de "leefbaarheid" ten spijt, het psychische aspect van "onleefbaarheid", gerelateerd
aan onverkoopbaarheid van de eigen woning zal altijd prevaleren en een voortdurende bron van zorg
blijven.
Leefbaarheid biedt mij geen kwaliteit van wonen in dit dorp, milieubelasting is te groot.
Leeftijd, gebrek aan winkels, slecht openbaar vervoer in het weekend.
Met alle plannen rond het dorp Moerdijk zal het dorp steeds verder geïsoleerd raken. Nu voor de
kinderen al geen goede busverbinding. Er is geen veilige weg per fiets over de Steenweg bij het laatste
gedeelte over de Steenweg. Van het spoor naar het fietspad toe is de weg niet verlicht en is er zeer slecht
zicht, levensgevaarlijk. Voor mijn kinderen geen toekomst, voor mezelf dan ook geen toekomst. De
beloftes die zijn gemaakt overschrijden de 60, 70 miljoen. Er zal veel meer geïnvesteerd moeten worden.
Veel meer groen, geluidswallen, minder vervuiling en overlast.
Met de overlast van de huidige situatie qua stank en geluid is het nu al niet prettig wonen.
Met vertrekpremie wil ik graag vertrekken.
Mijn idealistische leven in Moerdijk wordt ernstig verstoord.
Mijn oude huurwoning heeft nogal wat gebreken die voor de woonstichting, die feitelijk blut is, te duur
zijn om te repareren. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een andere woning, hoewel ik het dorp an sich
niet beu ben, sterker nog, de rust en het vriendelijke karakter van dorp en inwoners bevalt mij prima.
Mijn partner en ik zien geen toekomst op het dorp. Wij hebben besloten om elders in de gemeente
Moerdijk een huis te kopen.
Mijn toekomst is al begonnen. Wij zijn op het punt gekomen om binnen enkele jaren te vertrekken omdat
we de werkzaamheden rondom ons huis (grote tuin) niet meer willen. De mogelijkheden om onze
toekomst in te richten zoals we willen is door alle omstandigheden ons ontnomen. We kunnen door
waardevermindering en onverkoopbaarheid van ons huis niet gaan wanneer we willen. voor mij is er
geen toekomst in Moerdijk
Moerdijk dorp heeft zeer veel imagoschade geleden. Niemand geeft mij de garantie dat ik mijn huis in de
toekomst voor een reële prijs verkocht krijg. Voor vele huizenbezitters, ook voor ons is het eigen huis
een pensioenpotje!
Moerdijk heeft geen kansen meer en wie wil hier nog wonen met jullie plannen? Die plannen liggen al
heel lang klaar, al zeggen jullie van niet de Moerdijkers weten wel beter. Ik wil hier niet meer blijven
wonen met nog meer industrie en een hele grote haven. Er zal nog meer stankoverlast en herrie komen.
Daar pas ik voor.
Moerdijk is gedoemd te verdwijnen.
Moerdijk komt in de verdrukking.
Moerdijk staat negatief in beeld. Ik zit met een onverkoopbaar huis. Industrieterrein veroorzaakt overlast
en in de toekomst nog meer.
Moerdijk staat negatief in het daglicht en dat zal zo blijven. Niet leefbaar meer.
Na 37 jaar met plezier te hebben gewoond geven wij de voorkeur om te verhuizen naar een plaats met
meer mogelijkheden. Er is in dit dorp veel verdwenen de laatste jaren en er komt ook geen verbetering
meer voor een goede leefbaarheid zoals ons zoveel keren is beloofd. Geen vertrouwen meer.
Na bijna 59 jaar graag in Moerdijk te hebben gewoond en gewerkt is het plezier nu helemaal weg! Eerst
ben ik door de overheid mijn bedrijf kwijtgeraakt en nu dreigt mijn woning onverkoopbaar te worden en
mijn woonplaats ONLEEFBAAR!!!
Na mijn appartement 3,5 jaar in de verkoop te hebben gehad met maar liefst 2 kijkers willen wij weg uit
Moerdijk.
Naar de toekomst kijkend zie ik het heel somber in. Ook gezien de gezondheid en stank- en
geluidsoverlast. De hoofdzaak is dat onze huizen niets meer waard zijn.
Naar mijn idee is vertrekken de enige oplossing. Hoe en wanneer....dat is alleen de vraag.
Naast de spraakmakende leefbaarheid van Moerdijk zit ik met een ander probleem en dat is mijn woning.
Vanaf de dag dat het advies van Commissie Nijpels bekend werd gemaakt is mijn huis ineens niets meer
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waard -onverkoopbaar! Ruim 4,5 jaar geleden wilden wij het dorp al verlaten en hebben wij ons huis te
koop gezet. Het huis heeft ruim anderhalf jaar in de verkoop gestaan. In anderhalf jaar hebben wij 1
potentiële koper gehad, die zich terugtrok direct na de brandramp van Chemie-Pack. Anderhalf jaar later
was ons huis nog steeds niet verkocht. De combinatie van crisis en brandramp bleek fataal voor de
verkoop van ons huis. Wij hebben toen besloten in Moerdijk te blijven en hebben heel veel geïnvesteerd
in de verbouwing van ons huis, met de intentie om het huis te verkopen, wanneer de huizenmarkt weer
zou stijgen en de ramp Chemie-Pack vergeten. Intussen zijn we al weer drie jaar verder, nog steeds bezig
met de verbouwing, bijna klaar, het huis is zo goed als onderhoudsvrij, de tuin is geheel gerenoveerd,
maar een volgende ramp komt op ons pad.. Wie wil ons huis nu nog kopen? Moeten wij nog verder
investeren in dit huis? Halen wij alle investering, moeite en energie die wij in deze woning hebben
gestoken er financieel nog wel uit? Welke garantie hebben wij op een goede verkoop van onze woning?
Nee ik zie geen toekomst in dit dorp.
Nee, wil niet ingeklemd worden door industrie. En wil vertrekken indien er een goede regeling is
getroffen.
Niet meer, door al de plannen en ook de media is Moerdijk niet echt populair meer. De Chemie-Pack
was aardig verdrongen, nu dit weer.
Nog iets om het abstracte tastbaarder te maken: de geluidswal heeft (kennelijk) een basis van 150 meter.
Stel dat deze boven zo’n 20 meter breed is en naar beide zijden afloopt, dan betekent dit dat de wal een
inhoud heeft van ca. 2.500 m³ per strekkende meter. Op het kaartje van de gemeente is de wal ongeveer
een kilometer lang. Totale inhoud derhalve 2.500.000 m³. Ga eens uit van een kipper vrachtauto met een
inhoud van 20 m³. Dan zijn er 125.000 vrachtwagenladingen nodig om de wal te construeren. Met 10
vrachtauto’s per uur gedurende 8 uur per dag en met 240 werkbare dagen per jaar, is men dan minimaal
totaal 6,5 jaar bezig. 6,5 jaar lang iedere 6 minuten een vrachtauto. En niet te vergeten de
grondverzetmachines om het allemaal vorm te geven. Hoe leefbaar is dat vlakbij een dorp?
Nog meer verkeer, nog meer overlast. Weinig vertrouwen in opbloei.
Nogmaals een bouwput en erg ongezond met een heleboel herrie van die containerhaven waar geen
geluidswal tegen helpt en niet leefbaar.
Nu kan ik niet weg al zou ik dat willen, en als de "leefbaarheid" volgens jullie wordt vergroot, is dat voor
mij zeker niet zo (mijn leefbaarheid is anders als dat jullie denken). En als ik in de toekomst zou willen
gaan verhuizen krijg ik mijn huis aan de straatstenen niet kwijt, dus ben ik zeker verplicht om hier heel
lang ingebouwd tussen de industrie te blijven wonen.
Om ergens anders een toekomst op te bouwen in een aangepaste gelijkvloerse woning met sociale
voorzieningen om de hoek. Dat kan Moerdijk me niet bieden.
Omdat beloftes geen waarheden bevatten. Het kapitaal maakt toch de dienst uit. Jammer van ons als
belastingbetaler die uiteindelijk alles zelf moeten betalen, toch?
Omdat er in het verleden al genoeg plannen en toezeggingen gedaan zijn, die tot op heden nooit waar
gemaakt zijn.
Omdat er meer industrie komt wordt het steeds erger gezien de overlast van stank, verkeer, geluid, dus
zie ik in Moerdijk geen beste toekomst voor mijn gezin.
Omdat het niet leefbaar is met die haven, verkeer en stank.
Omdat wij niet in een dorp willen wonen dat straks geheel omringd is door industrie en een logistiek
park. Je kan straks niet meer op een fatsoenlijke manier van je dorp af.
Ondanks de ''mogelijke maatregelen'' heb ik zelf al besloten dat als ik op mijzelf ga wonen, ik het dorp
ga verlaten.
Ons gezin gaat ook vertrekken uit Moerdijk, dat is zeker. En als de minderheid kiest voor vertrekken,
vind ik dat de mensen die weg willen sowieso gecompenseerd moeten worden, zodat ze weg kunnen. Ik
vind dan ook dat de bewoners die weg willen zich moeten verenigen om daar juridische stappen voor te
ondernemen. Dit uiteraard na de uitslag van deze enquête.
Ons huis is nu onverkoopbaar voor een fatsoenlijke prijs, niemand wil in een dorp gaan wonen wat
stervende is. Er zullen mensen uit huurwoningen gaan vertrekken en er zullen mensen overlijden. De
jongeren zullen huizen elders huren of kopen dus blijven de nu jonge gezinnen vast zitten tot de dood of
gaan weg met een grote financiële schuld.
Ons pensioen zit in ons huis. We willen rust en steeds opnieuw geconfronteerd worden met onzekerheid
staat mij niet aan. Het beperkt de leefbaarheid in het dorp.
Onveilig, ingesloten, stankoverlast, fijnstof te hoog en spil van gevaarlijke stoffen. Maak mij niet wijs
hoe het echt gaat.
Onze huizen zijn niets meer waard, wij hebben een koophuis, dat was een spaarpot voor onze oude dag,
maar wie koopt er nu nog een huis in Moerdijk.
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Onzekerheid over de waarde van de woning is natuurlijk een grote angst.
Ook bij investeren denk ik dat het moeilijk zal worden nog een goed imago gekoppeld te krijgen aan het
dorp Moerdijk, waardoor er weer huizen verkocht gaan worden. De minst onzekere oplossing (een mens
wil nu eenmaal zekerheid, die er nu zeker niet is) is daarbij een uitkoopregeling. Verder kampt het dorp
al jarenlang van industriële stankoverlast van ATM, die niet meer als incidenteel te bestempelen is.
Hierdoor is het al jaren onleefbaar. Dit zou als eerste moeten worden opgelost, naast het imagoschade
probleem.
Ook met alle voorzieningen zal het in het dorp niet prettig wonen zijn.
Op zoek naar frisse lucht.
Over een paar jaar begint de discussie weer.
Provincie Brabant (als we die nou eens zouden opheffen zou dat genoeg geld opleveren...) bepaalt en
gemeente doet er te weinig tegen om eens kritische vragen hierover te stellen.
Samen met mijn gezin wil ik in een leefbaar en gezond gebied wonen waar er toekomst is voor de
inwoners. Ik betwijfel heel erg of met deze ontwikkelingen in dorp Moerdijk dit voor ons mogelijk is. Ik
denk dat het dorp Moerdijk geen toekomstperspectief heeft.
Sinds de aankondiging is mijn plezier om hier te wonen volledig verdwenen en heb ik alleen zorgen hoe
we ons huis verkocht krijgen. Wij hebben dit huis gekocht als investering en grondig verbouwd om dit
dan uiteindelijk met winst te verkopen en zo onze oudedagvoorziening veilig te stellen.
Stank, verkeer nemen toe, faciliteiten zijn nauwelijks exploitabel te maken, het is te ver gekomen.
Sterker nog, ik blijf hier niet wonen en vertrek uit de gemeente....... binnenkort.
Ten eerste is mijn leefbaarheid anders, dan dat jullie denken. Nu kan ik niet weg, al zou ik dat wel
willen. Mijn huis krijg ik niet meer verkocht door alle media over het dorp. Dus als het aan jullie ligt (we
gaan voor de leefbaarheid) eindig ik dus met mijn huis tussen de INDUSTRIE en GELUIDSWAL!!!!!!!!
Teveel stankoverlast en het slechte imago na de Chemie-Pack brand en nu het opheffen van het dorp.
Ben flauwe grappen en verantwoorden over het dorp Moerdijk zat. Niet meer trots op waar ik woon!
Teveel vrachtverkeer door de straat waardoor mijn huis in 13 jaar tijd een cm of 10 is komen te
verzakken. Door dat vrachtverkeer heb ik een onveilig gevoel dat mijn zoontje hier rustig buiten kan
spelen. De auto's rijden met gemiddeld 70 kilometer door de straat of harder.
Toen ik zeven jaar geleden in het dorp Moerdijk kwam wonen was er ook al geen fietspad, modern
MFC, supermarkt, leefbaar haventje, etc. Dat vond (en vind) ik juist de charme van het dorp. De geluidsen vooral geuroverlast waren er toen al en er zijn geen aanwijzingen dat dit in de toekomst minder wordt
of zelfs zal stoppen; de huidige normen worden immers als plafond ingesteld, wat betekent dat die niet
meer zullen stijgen, maar ook niet dalen. Ik heb een hypotheek van 30 jaar die zal zijn afgelost als ik met
pensioen ga. Goede planning, dacht ik toen. Inmiddels zijn de kaarten gekeerd. Ik ga nu liever ergens
anders verder, want de vooruitzichten om mijn woning te kunnen verkopen in de resterende 23 jaar die
mijn hypotheek nog loopt zijn nihil.
Toenemend industrie = toenemende overlast = afgenomen woongenot. Gekelderde verkoopwaarde van
woning is niet overheen te komen, behalve met behulp van een oprotpremie. Loze beloftes en domme
media uitspraken kosten mij geld en bieden geen vertrouwen in de toekomst. Mijn toekomstperspectief
in een verdere industrialisatie van dit dorp is ronduit nihil.
Totaal geen vertrouwen.
Uiteindelijk ontstaat er een situatie net als in Pernis bijvoorbeeld. Het dorp wordt omgeven door
industrie. Huizen worden minder waard en nog slechter verkoopbaar. Wie wil er zo goed als op een
industrieterrein wonen met alle gevolgen van dien? Zie brand Chemie-Pack.
Uiteraard dienen we dan wel uitgekocht te worden en een schadevergoeding te krijgen. Ons huis krijgen
we nu niet meer verkocht.
Uiteraard na de nodige compensatie.
Vanwege het slechte beleid van deze gemeente en de noodzaak voor mij zelf om zo spoedig mogelijk dit
dorp te verlaten!!
Veel herrie- en stankoverlast. Voor een goede koopprijs vertrek ik.
Verbetering zal er nooit komen en wij worden ook ouder dus wij moeten ergens anders naar toe gaan
waar betere voorzieningen in de buurt zijn. Zoals winkels en streekvervoer zodat we zolang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen (wat de bedoeling van de regering ook is). Streekvervoer Moerdijk zelf is
niet geschikt voor oudere personen die bijvoorbeeld een rollator hebben. Tevens omringd worden door
industrie is het zicht sowieso niet denderend en zeker niet om een rondje te lopen of te fietsen.
Vertrekken alleen met vertrekpremie.
Vertrouwen is weg. Het is kennelijk normaal dat men in een woonwijk een garage mag plaatsen om
vervolgens zwart bij te klussen in de avonduren EN weekend. Klagen helpt niet, het is Moerdijk maar.
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Voor mij misschien nog wel, maar voor onze kinderen niet meer. 20 jaar geleden was dit al een
discussie, nu weer en waarschijnlijk over 20 jaar ook weer. Het advies wat ik mijn kinderen geef is blijf
niet op Moerdijk wonen. Conclusie: Vergrijzing en leegloop.
Voor mijzelf en mijn gezin zie ik absoluut geen toekomst in het dorp Moerdijk, vooral omdat wij straks
midden tussen industrie en vervuilde lucht zullen leven. Ik verwacht mijn huis niet te kunnen verkopen
na alle berichtgeving en als straks de plannen gerealiseerd zijn. Dat betekent dat wij hier altijd zullen
moeten wonen, een heel onprettig idee. Ik gun mijn kinderen, mijn partner en mezelf een gezonde
toekomst en die zie ik hier niet met al deze grote veranderingen die door zullen gaan. Liever bouw ik op
een andere plaats een toekomst op met mijn gezin, waarbij het in een gezonde omgeving wonen voor mij
centraal zal staan. Ik hoop dat alle betrokken partijen de gezondheid van de inwoners van dorp Moerdijk
grote prioriteit zullen geven en dat dat zwaar mee zal tellen bij het verder ontwikkelen van de plannen.
Wanneer we een vertrekpremie kunnen krijgen wil ik naar Zevenbergen verhuizen. Daar zijn voor mij
meer mogelijkheden van winkels, supermarkt en vervoer per bus naar Breda (ziekenhuis).
Wat de beslissing ook wordt, veel mensen hebben toch al besloten een andere toekomst te zoeken als ze
dat financieel kunnen. Dit betekent dat Moerdijk hoe dan ook een "werknemers" dorp wordt van veelal
mensen uit binnen- en buitenland (wat nu al gebeurt). Deze mensen hebben geen belang bij leefbaarheid
maar zoeken een goedkoop verblijf tijdens hun werktijden. Hun bestaan is veelal ergens anders. Dit
veroorzaakt ook een onveilig gevoel in Moerdijk.
Wat de plannen ook zijn, dit gaat jaren duren. Die jaren wil ik niet afwachten maar ergens rustig wonen,
zonder gezeur, gedoe en onzekerheid. De financiële schade kunnen we niet dragen, behalve door te
verhuizen. We zijn starters met een woning die niets meer waard is. Ik woon hier voor de rust, insluiting
door een industrieterrein hoort hier niet bij. Ongeacht een nieuw dorpshuis, wat moet ik ermee?
Wat mij betreft worden de inwoners die willen vertrekken uitgekocht.
We worden helemaal ingebouwd door industrie en logistiek. We kunnen het dorp niet eens meer uit
zonder in de file te staan. Kijk maar eens ‘s morgens om 7 uur.
We worden ouder en het huis is niet meer te verkopen. Ik heb geen binding met Moerdijk dus dan maar
centraler gaan wonen waar het wel leefbaar is, bijvoorbeeld Zevenbergen.
Wie hier nog wil blijven wonen is niet realistisch en houdt zichzelf voor de gek.
Wij als dorpsbewoners hebben veel schade geleden door de bekendmaking van het concept
havenstrategie 2030. Commissie Nijpels is het niet eens met de plannen zoals beschreven staat in de
strategie, zij twijfelen zeer aan de leefbaarheid in het dorp als plannen worden uitgevoerd. Geen
inwoners, geen leefbaarheid!
Wij hebben dit huis jaren geleden gekocht om financieel wat op te bouwen. We hebben veel in ons huis
geïnvesteerd om zo iets op te bouwen voor de oude dag. Maar nu de industrie zoveel uitgebreid gaat
worden, we totaal ingeklemd gaan zitten, de onderzoeken uitwijzen dat het nooit helemaal zeker wordt
dat we kunnen blijven en de media dit ook flink in het nieuws heeft gebracht zijn we eigenlijk
genoodzaakt om te vertrekken anders gaat dit ons financieel de kop kosten. Ook wil ik gewoon niet
continue in de onzekerheid zitten of we kunnen blijven of toch weer moeten vertrekken. Mocht er in ons
gezin iets voordoen waardoor we zouden moeten verhuizen zou het zomaar kunnen dat je dat niet eens
kan. Dit alles is alleen al genoeg om te willen vertrekken. En dan hebben we het niet eens gehad over de
last die de industrie gaat veroorzaken. De plannen die jullie nu klaar hebben liggen, waarvan ik niet
geloof dat dit ook werkelijk allemaal gaat gebeuren, gaat er ook veel overlast geven om de plannen te
realiseren. Zolang dat allemaal niet klaar is moeten wij als inwoners ons leven on hold zetten. Want wat
er ook gebeurt, je kunt niet weg! Verhuizen zit er dan niet in. De vraag is dus ook hoelang het gaat duren
voordat al deze plannen gerealiseerd zijn. Met dit alles in je achterhoofd kunt u toch begrijpen dat er
eigenlijk gewoon geen keuze is gezien dit alles in aanmerking nemende.
Wij hebben een koophuis, deze is door alle negatieve berichten in de media niets meer waard. En door
alle overlast van geluid/stank en vertrekkende inwoner en toenemende "buitenlanders" zal dit ons dorp
niet positief ten goede komen. Door deze neerwaartse spiraal is ons koophuis dan helemaal niets meer
waard.
Wij kunnen nu niet verder met plannen maken. Wij kunnen niet persoonlijk investeren in onze toekomst
als niet duidelijk is of de investeringen renderen.
Wij moeten naar een appartement vanwege ernstige gezondheidsklachten.
Wij staan al 8,5 jaar ingeschreven voor een kleinere woning in Klundert bij de Brabantse Waard. De
overwaarde van ons huis zou een stukje pensioen moeten zijn, maar dat zal moeilijk worden met alle
ontwikkelingen van nu. Ik hoop dat de gemeente een stukje garantie wil geven aan mensen met een
onverkoopbaar huis.
Wij waren al van plan om te vertrekken naar een plaats met betere voorzieningen.
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Wij waren al van plan om te vertrekken, voor ouderen zijn er geen voorzieningen.
Wij willen niet in een bouwput van een jaar of 5 misschien wel langer wonen.
Wij willen z.s.m. weg uit dit dorp.
Wij wonen net buiten de echte kern van het dorp. Al het verkeer van en uit Moerdijk naar de snelwegen
komt hier langs, maar ook al het sluipverkeer. De snelheid ligt ook op niveau van de snelweg.
Treinoverweg op 150 meter, vroeger een paar treinen per week, nu per dag. Dit allemaal al zonder LPM.
Wij zijn op gepensioneerde leeftijd en krijgen ons huis niet meer verkocht.
Wij zijn op gepensioneerde leeftijd en krijgen ons huis niet verkocht.
Wij zijn op leeftijd en willen graag naar een seniorenappartement in de buurt van winkels en openbaar
vervoer.
Wij zijn op leeftijd, wij willen graag naar een seniorenappartement in de buurt van winkels.
Wij zitten met een onverkoopbaar koophuis gevangen in dit dorp.
Wil graag vertrekken. Als je ouder wordt en wat mankeert is het hier toch niet fijn wonen.
Huisartsenpost 25 km, dokter 7 km en fysiotherapeut 7 km hier vandaan.
Wil niet NOG meer industrie.
Woonsituatie wordt er niet beter op. Huizen zijn onverkoopbaar, dus gewoon vertrekken is niet mogelijk
zonder financiële consequenties. Geluid-, stank en verkeersoverlast zal alleen maar toenemen. Dus ik
verwacht van de gemeente dat ze mij de mogelijkheid bieden om ergens anders een gelijkwaardige
woonsituatie te creëren en dit zonder dat er voor mij financiële consequenties zijn.
Ze hebben door het bekendmaken van het plan Nijpels alles naar de knoppen geholpen. De koophuizen
zijn niets meer waard, de huurprijzen kunnen ze op zo'n dorp niet meer verhogen. Het had al met
Chemie-Pack een flinke optater gekregen en nu dit. Daar komt dus niemand meer op af. Zie omgeving
Roode Vaart is veel opgekocht door de gemeente. Dat heeft veel geld gekost en daar zullen de inwoners
van heel de gemeente Moerdijk wel voor opdraaien. Dus ruimen.
Zeker weg, ook al stemt de meerderheid voor blijven, ik ga weg. Ik wil hier mijn kindje niet op laten
groeien.
Zelf heb ik nooit een "klik" gehad met het dorp Moerdijk. Ik zal hier in de toekomst dus ook nooit gaan
wonen. Ook is op de kaart te zien dat er een muur komt voor het dorp, wat dus betekent dat Moerdijk
soort van ingebouwd en afgesloten wordt van de buitenwereld wat me niet echt leefbaar lijkt.
Zie antwoord vorige vraag. Daarnaast maak ik mij ernstige zorgen over mijn gezondheid met de uitvoer
van de plannen. Ik reageer nogal gevoelig op luchtjes en prikkelende stoffen. Deze zullen hoe dan ook
vrij komen. Ze zijn nu al bijna niet te bestrijden. Let wel het antwoord op de vraag geldt alleen bij
volledige uitvoer van de plannen. Dus EN de uitbereiding van Industrie/havengebied EN de komst van
het logistieke park. In de huidige situatie zie ik geen enkele reden om te vertrekken uit het dorp.
Zie geen toekomst meer. Het huis kun je niet meer verkopen. In de toekomst zal vervuiling alleen maar
toenemen. Stankoverlast. Het dorp is niet meer interessant te maken in de toekomst.
Zo snel mogelijk vertrekken, en niet jaren aan laten zeuren.
Zoals al aangegeven, zolang er te weinig schone lucht (één van de rechten van de mens) ingeademd kan
worden en de geluidsoverlast toe zal nemen, zie ik geen toekomst voor mezelf in het dorp. De vraag of ik
er de voorkeur aan geef om te vertrekken kan ik niet beantwoorden. Hij hoort ook niet zo gesteld te
worden. Mijn financiële situatie hangt daar vanaf en die situatie hangt weer af van de hoogte van de
eventuele compensatie die de gemeente mij zal toekennen en of ik hiermee ergens anders een ander huis
kan kopen of huren.
Zoals eerder aangegeven heb ik geen vertrouwen in politiek Moerdijk dat zij verantwoordelijkheid
nemen en zich kritischer opstellen ten opzichte van de overdreven voorstelling van zaken vanuit
provincie.
Zoals eerder vermeld, wil ik niet in een omgeving wonen met zoveel industrie.
Zoals het was wil ik hier oud worden, met de toekomstplannen niet. Milieu, drukte, ingebouwd worden
door 30 x 100. Je huis is onverkoopbaar, dat is je oudedagsvoorziening.
Zoals ik al eerder aan gaf, de leefbaarheid zal tot een bedenkelijk peil zakken.
Zoals ik al eerder aangaf zijn de ideeën idioot te noemen om dit leefbaar te houden en nog belangrijker
aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Ik heb wel een investering gedaan in mijn huis en ben zeker
niet van plan om voor een bodemprijs te vertrekken.
Zodra de gemeente redelijk bod doet op ons huis, zijn we vertrokken. Precies 33 jaar wonen we in
Moerdijk met prachtig vrij uitzicht en zo willen we weer wonen waar dan ook.
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Als er echt gebouwd wordt. Als het dorp aan inwoners gaat groeien dan zie ik toekomst in Moerdijk en
zie ik mezelf oud worden in Moerdijk. Zo niet, dan geef ik de voorkeur aan vertrekken.
Als iedereen blijft, ATM weg, sluipverkeer weg, compensatie.
Blijven als garantiewaarde onroerende goederen tot normale waarde, nu en in de verre toekomst. Anders
weg met heel veel waardeverhoging. We willen niet weg maar worden dan gedwongen, stelen van de
overheid.
Buitengebied.
Compensatie voor geleden financiële schade. Onze onroerende goederen moeten dezelfde waarde blijven
behouden, ook in de toekomst. ATM Moerdijk ver weg verplaatsen, stank. Belangrijkste is de garantie
dat ons huis en grond (bouwkavel) altijd te verkopen zijn voor normale Nederlandse prijs, zo niet dan
vertrekken met dubbele waarde.
Ik mis hier de vraag die de Stem wel gesteld heeft, namelijk: Wat doet u als er een waardegarantie voor
uw woning wordt afgegeven? Overigens deze vraag kan niet beantwoord worden zonder dat de
vertrekregeling exact bekend is. In antwoord op vragen van PvdA en CDA fractie PS heeft de provincie
gesteld dat er geen geld gereserveerd is. Diverse fracties hebben in de gemeenteraad aangegeven dat een
uitsterfconstructie geen optie is.
Ik mis hier de vraag die de Stem wel gesteld heeft, namelijk: Wat doet u als er een waardegarantie voor
uw woning wordt afgegeven? Overigens deze vraag kan niet beantwoord worden zonder dat de
vertrekregeling exact bekend is. In antwoord op vragen van PvdA en CDA fractie PS heeft de provincie
gesteld dat er geen geld gereserveerd is. Diverse fracties hebben in de gemeenteraad aangegeven dat een
uitsterfconstructie geen optie is.
Mijn toekomst is tot het einde te blijven in Moerdijk.
Toekomst heb ik eigenlijk niet want ik ben bijna 84 jaar, dus ik hoef niet meer aan de toekomst te
denken.
Verhuizen als er geen leefbaarheid is.
Vertrekken als er geen leefbaarheid is.
Voor een goede verkoopprijs vertrek ik zodat ik de verloedering van Moerdijk dorp niet langer dagelijks
hoef aan te zien.
Wat voor prijs krijg je voor je huis?
Weg als er niet een garantie wordt gegeven dat ons huis en grond te verkopen is nu en in de toekomst.
Geleden financiële schade. Door de overheid is dit gebeurd, die hebben onze financiële toekomst
gestolen. Nu garantie dat dat niet is en geef ons zekerheid van waardebehoud en verkoopgarantie.
Blijven als (graag zelfs) dit zo gebeurt als hierboven vermeld. Stank en sluipverkeer weg uit Moerdijk.
Als we moeten vertrekken dan 200% waarde van ons huis nu.

Bijlage enquête Moerdijk (m13048)

103

Mediad Data

Opmerkingen
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

1 Het dorp moet blijven. 2 Als het dorp weg zou moeten kost dat nog velen malen meer dan het dorp in
stand houden en verbeteren. 3 Er moet zo snel mogelijk rust komen in het dorp dat iedereen weet waar
die aan toe is.
1. Ik vind deze enquête haast een belediging. Waar haalt de overheid de euvele moed vandaan om de
toekomst van een dorp en zijn bewoners in beeld te brengen met de antwoorden op 8 vragen. 2. Enquête
is ook zeker niet wat de burgemeester in de zaal heeft toegezegd. 3. Enquête geeft nadrukkelijk de indruk
alleen te worden uitgevoerd omdat niet uitvoeren zou leiden tot echt een totaal verlies aan vertrouwen in
het gemeentelijk bestuur. Opzet helaas mislukt, vertrouwen is nu echt helemaal weg.
15 jaar geleden hebben wij hier in het dorp Moerdijk ons huis gekocht. Nu in korte tijd is ons huis door
alle mediaberichten niets meer waard. Al zou ik overwegen om te vertrekken, hoe moet ik dan een
toekomst opbouwen? Wie geeft ons garantie dat wij dezelfde leefsituatie elders kunnen beginnen? Als
iemand van de regering of gemeente ons kan garanderen dat wij niet in de schulden komen, dan
overweeg ik om te vertrekken. Kan niemand mij dat garanderen, dan moeten wij wel blijven. Met de
komst van zwaarder industrie, zeehaven, LPM en de uitbreiding van de A16, waar blijft Moerdijk dorp
dan?
Aan de ene kant wil ik blijven, want ik heb het naar mijn zin in mijn huurwoning waar ik ruim een jaar
in woon, bovendien heb ik daar ruim 7000 euro aan besteed, aan de anderen kant heb ik mijn vorige
woning bijna 2 jaar te koop staan en die is door de huidige situatie onverkoopbaar.
Aandacht voor het op de stoep en straat laten liggen van de hondenuitwerpselen. Verbetering van politie
en meer controle op inbraken en diefstal.
Aanvulling vraag 5: Ik ben van mening dat inwoners de kans moeten krijgen elders een toekomst op te
bouwen. Vrijwillig vertrekken is geen optie meer. Er is teveel negatieve aandacht in het nieuws geweest.
Je woning is onverkoopbaar geworden bij uitvoer van de plannen. De enige mogelijkheid is nog dat wij
de mogelijkheid krijgen te verhuizen doordat het geld daarin geïnvesteerd wordt. Het zou dan wel een
reële vergoeding moeten zijn.
Al dit gedoe over ons dorp met onze zogenaamde zeehaven wat een onzin. Zeehavens liggen aan zee en
niet honderd kilometer landinwaarts. En dat allemaal door toedoen van een stel wijsneuzen die de
toekomst denken te kunnen voorspellen, wat een stelletje arrogante farriezeeers. Paniek zaaien daar zijn
ze goed in behalve bij mij dan. Ze leiden allemaal aan een grote vorm van zelfoverschatting en ze zijn er
alleen maar op uit om hun zakken zo snel mogelijk te vullen. Ze hebben zelfs geen nagels meer aan hun
klote klauwen puur van het graaien en dat allemaal over de rug van anderen. Kijk wat er allemaal te koop
en te huur staat aan bedrijfsruimtes en kantoorpanden door heel Nederland. Dat zijn er vele duizenden en
dat heeft niks met de crisis te maken. Maar allemaal door diezelfde hufters bedacht. Zelfs een heel dorp
zouden ze willen slopen als ze hun zin maar krijgen.
Al wordt er nog zoveel geld ingepompt, die situatie blijft. Juist de ligging van het dorp is verkeerd,
voorbeelden zijn Doel, Pernis. Als de economie flink groeit wordt er over alle goede voornemens heen
gewalst. Uitkopen en verplaatsen, er zijn huizen genoeg gebouwd in omliggende plaatsen.
Alle dorpen rondom ons heen zijn een uitbreiding geweest behalve bij ons dorp. Ons dorp is altijd maar
een aanhangsel geweest als ballast.
Als 6-jarige jongen ben ik in 1951 op Moerdijk komen wonen in een middenstanders omgeving.
Hierdoor heeft het maar korte tijd geduurd voordat ik was ingeburgerd mede doordat ik tegelijk met de
rest van de kinderen aan de 1e klas van de L.S. begon. Net na de oorlog was Moerdijk een (voor die tijd
1952-1960) speelparadijs voor kinderen (voor mij tenminste wel). Later heb ik me op het dorp dienstbaar
gemaakt en ben zo één van de Moerdijkers geworden. Al merk ik soms wel dat ik de echte Moerdijkse
wortels mis. Maar het dorp is me toch wel dierbaar. Ik begrijp daardoor wel dat vele Moerdijkers grote
moeite hebben het dorp vaarwel te zeggen als dat zou moeten, dit nog los van de financiële
consequenties. Toch ben ik zoals uit de diverse toelichtingen blijkt overtuigd dat het instant houden van
het dorp niet realistisch is. De echte ouderen zullen, daar de plannen nog wat jaren op uitvoering moeten
wachten, wel op hun stekkie kunnen blijven. En de wat jongere bevolkingsgroep is bij goede argumenten
wel verstandig genoeg om met goede afspraken een oplossing te aanvaarden. Als afsluiting van mijn
invulling en bijdragen nog het volgende, mocht het dorp Moerdijk verdwijnen laat dan de haven een
openluchtmuseum worden met bebouwing waarin het leven van weleer (rivier dorp en achterland)
zichtbaar blijft voor het nageslacht.
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Als alle plannen voor het dorp geen doorgang kunnen vinden ben ik wel bezorgd over onze toekomst.
We hebben een koopwoning, als we die in de komende jaren moeten verlaten wegens ouderdom of
medische problemen, hoe krijgen we dan onze woning nog redelijk verkocht?
Als alle plannen voor het dorp geen doorgang kunnen vinden ben ik wel bezorgd over onze toekomst.
Wij hebben een koopwoning. Als we die de komende jaren moeten verlaten wegens ouderdom of
medische problemen, hoe krijgen we dan onze woning redelijk verkocht?
Als er een beetje rekening gehouden wordt met de echte dorpsbewoner dan kan het nog heel lang
leefbaar zijn hier. Wat ik wel een optie vind is met zijn allen naar een ander dorp gaan. Maar hoe kun je
iedereen tevreden stellen? Voor mij een vraag voor jullie een weet. Een echte Moerdijker wil niet weg.
Als er toch voor het economisch belang wordt gekozen en het dorp zou verdwijnen, dan mag ik hopen
dat ik een gelijkwaardige woning en locatie terug kan kopen.
Als extra motivatie voor mijn voorkeur van verhuizing uit Moerdijk, wil ik u nog e.e.a. verder toelichten.
Mijn moeder en mijn zus zullen bij ons in huis hun intrek nemen. Zoals in de vorige toelichting
beschreven hadden wij ons huis 4,5 jaar geleden reeds te koop gezet. Helaas konden onze plannen toen
niet doorgaan omdat wij ons huis niet verkocht kregen. Nu, vier jaar later, wordt de zorg voor mijn
moeder te zwaar voor mijn zus alleen. Daarom hebben wij besloten om mijn familieleden bij ons in huis
te nemen, zodat mijn zus en ik samen voor onze moeder kunnen zorgen. Dankzij onze rigoureuze
verbouwing hebben wij een extra kamer kunnen creëren, zodat onze kinderen allebei een eigen kamer
konden hebben. Geen overbodige luxe voor een puber. Echter, nu, met de komst van mijn zus en moeder
komen wij weer een slaapkamer te kort. Mijn zus en moeder kunnen samen op één kamer slapen, mijn
jongens hebben een eigen kamer en mijn man en ik slapen vanaf het moment dat zij bij ons intrekken op
de bank in de woonkamer. Dit kunnen we wel een tijdje volhouden, maar het zou toch fijn zijn als ook
wij een eigen slaapkamer zouden hebben. Bedoeling was dan ook om ons huis wederom in de verkoop te
doen en op zoek te gaan naar een iets grotere woonruimte, met in ieder geval een extra slaapkamer. Het
liefst zouden we in de nieuwe woning een beneden slaapkamer hebben zodat mijn moeder geen trap
hoeft te lopen. Omdat onze jongens nu in Zevenbergen naar school gaan, zouden we het liefst naar
Zevenbergen of Langeweg willen verhuizen. Helaas vallen onze plannen nu opnieuw in het water
vanwege dat ons huis opnieuw onverkoopbaar blijkt. Wij maken ons hard voor de z.g. "participatie
samenleving". Mijn moeder in een tehuis stoppen is voor ons geen optie, zij is onze
verantwoordelijkheid en wij willen graag zelf voor haar zorgen. Mijn moeder heeft haar hele leven voor
ons gezorgd, dus het is niet meer dan normaal dat wij hetzelfde doen, zolang het nog kan. Door deze
gewijzigde 'gezinssituatie' hebben wij dus een huis nodig met een extra slaapkamer. De enige
mogelijkheid is dus om ons huis te verkopen.
Als het dorp weg moet, wordt er dan ook een alternatief geboden aan de huurders van woningen om in
Zevenbergen een zelfde woning voor dezelfde huurprijs los van de vergoeding voor de ongemakken en
onkosten?
Als het dorp weg moet, zorg dan voor een betaalbare huurwoning en vergoed de schade. De
koopwoningen opkopen want deze mensen kunnen geen kant meer op door alle negatieve berichten van
o.a. Chemie-Pack. Zelfs mensen uit Friesland weten hier van. Mensen in deze onzekere tijd goed
voorlichten en niet te lang dralen. Onzekerheid levert stress en ziektes op. Als er iets gebeurt zoals
Chemie-Pack en Moerdijk moet weg, waarom weten de bewoners van ons dorp dat dan niet? Pas 48 uur
later horen wij wat. Het zal altijd wel zo blijven zoals het spreekwoord zegt: Als het kalf verdronken is,
dempt men de put.
Als ik 13 jaar geleden beter had geweten wat hier speelde had ik nooit de keuze gemaakt om hier te gaan
wonen. Vond het interessant omdat ik zo dicht bij het werk woon. Nu is mijn huis niet verkoopbaar
meer, of met zwaar verlies erop. Dat betreur ik ten zeerste.
Als je aangewezen bent op hulp en geen eigen vervoer hebt wordt het moeilijk om hier te blijven.
Als jullie doen wat 25 jaar geleden beloofd hebben, dan hoop ik dat het goed komt.
Als men, over een aantal jaren als de plannen gerealiseerd zijn, een luchtfoto zou maken zou de kern
Moerdijk totaal ingeklemd zijn tussen Rijksweg, logistiek en industrie. Hier kan en wil men toch geen
mensen laten wonen? En al zeker geen opgroeiende kinderen. Volgens de SER draconische oplossing
middels een wal van 30 meter, wie verzint dit? Vast niet iemand uit de kern Moerdijk. Ik hoop dat het
advies van de SER en dhr. Nijpels ter harte worden genomen.
Bedankt dat we mee mochten doen aan deze enquête. Zogenaamd lijkt het net of onze mening telt, maar
zoals u zelf wel beter weet is de beslissing door u toch al genomen......
Begin jaren zeventig is door de gemeente Klundert groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het
huidige industrieterrein. Dit heeft welvaart in de regio gebracht maar voor het dorp Moerdijk toch veel
minder en meer negatieve effecten zoals stankgolven van ATM, geluidsoverlast en zoals ruim 1 jaar
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geleden Brand Chemie-Pack. Werknemers van het industrieterrein gingen toen niet wonen in Moerdijk,
maar vooral in Zevenbergen en Roosendaal. Dus veel nieuwe bewoners zijn er, na het ontstaan van het
industrieterrein, niet bijgekomen in het dorp Moerdijk, dus geen groei. Ik vraag me dus sterk af of dit nu
ineens zou veranderen door in het dorp te gaan investeren. Het proces van het ontwikkelen van nieuwe
industrieën is niet te stoppen en dus ook niet het ontwikkelen van het nieuwe logistieke park. Hier is al
toe besloten, maar nu de invulling nog. Indien het dorp Moerdijk zou verdwijnen dan zou het een stuk
gemakkelijker worden voor de bedrijven bij het produceren van geluid (geluidscirkel wordt groter) en
stank omdat er in de directe omgeving geen bewoners zijn. Dhr Nijpels heeft ook al gezegd dat de
aanwezigheid van het dorp een aanzienlijke beperking voor de huidige en toekomstige
bedrijfsactiviteiten met zich mee brengt. Het is allemaal leuk en aardig om onze mening te mogen geven
wat we zelf willen. Maar wordt er ook iets meegedaan? Is er genoeg geld voor het opkopen van de
huizen? Indien niet, wat gebeurt er dan? Indien meer dan 50% heeft aangegeven te willen vertrekken, is
deze enquête dan voor niets geweest? Vanaf eind jaren tachtig worden er al plannen gemaakt die ook al
weer tig keren veranderd zijn of niet doorgaan. Dus een dringend verzoek aan de politici om ons niet te
lang in het ongewisse te laten zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Dus geen vage toezeggingen,
maar schriftelijke bevestigingen en die ook nakomen.
Belangrijk dat we een garantie krijgen. Als we dan weg moeten/willen zorgen dat we een goede
vergoeding krijgen. We willen dolgraag dat het dorp blijft. Zoiets schrap je niet zomaar van de kaart. De
jongeren kopen hier niet voor niets een huis als ze hier een toekomst willen opbouwen. Moeten we weg
dan een nieuw dorp bouwen en dezelfde grootte van de woning terug krijgen.
Ben bereid te verhuizen naar gelijkwaardige woning, dezelfde huur, verhuiskosten+ inrichtingskosten
moeten betaald worden.
Best een leuk en fijn dorp.
Bij opheffing van het dorp Moerdijk eis ik een toezegging voor een correcte financiële regeling.
Blijf duidelijk in communicatie naar de Moerdijkers en zorg ervoor dat het vertrouwen weer terugkomt.
Bouw van nieuwe woningen, daar snap ik nou werkelijk niks van. Wie wil er nu in vredesnaam in een
dorp wonen die straks zo omringd wordt door de industrie!!!! Een nieuw dorpshuis wat er sowieso gaat
komen, zonde van het geld!!!! Niemand zit daar op te wachten, bewaar dit geld om eventuele
vergoedingen te compenseren!!!!!
Boven alles vind ik duidelijkheid het belangrijkst. Genoeg geld om redelijk en ruim uit te kunnen kopen
en daarmee een terechte en eerlijke keus te kunnen krijgen het dorp te kunnen verlaten. Op dit moment is
er met deze plannen geen vertrouwen meer in de leefbaarheid.
Breng bij de keuze het dorp Moerdijk leefbaarder te maken het dorp eens positief in het nieuws. Ga geen
leegstaande huizen dichtspijkeren, zet hier gezinnen in. Reduceer de huurprijzen tot aanvaardbaar niveau
en niet zoals nu. Garandeer waardebehoud koophuizen. Ga met de jongste kopers van de afgelopen 5 jaar
eens in discussie, alle kopers vanaf 2007. Zij hebben namelijk wel voor leefbaar gekozen met alle
gevolgen van dien, ga de dialoog eens aan.
Dat jullie al 30 jaar over een verbindingsweg praten van Moerdijk naar Zevenbergen die er nog steeds
niet is. Wat moet het met de andere beloftes dan wel niet worden? Denk ook eens aan de waarde van ons
huis.
De angst die leeft bij mensen met een eigen woning en of ze die ooit kunnen verkopen moet worden
weggenomen. Koop de koopwoningen op en neem de onzekerheid bij mensen weg.
De beloofde arbeidsplaatsen zullen er nooit komen, dit is bij het huidige industriegebied ook al gebleken.
15.000 arbeidsplaatsen waarvan er maar 8.000 zijn. Je kunt niet waarmaken dat er zoveel arbeidsplaatsen
bij komen bij LPM terwijl alles wordt geautomatiseerd.
De dukdalven aan de haven hebben nooit onderhoud gehad. Jarenlang stonden er waarschuwingsborden,
nu zijn ze net boven het oppervlakte van het water afgezaagd en staan nutteloos op de kade. Tientallen
jaren heeft de bevolking van Moerdijk de tekortkomingen ondergaan, slechte busverbinding met andere
dorpen of steden. Voor een simpel bezoek aan het ziekenhuis of tandarts of voor wat boodschappen naar
Zevenbergen waren de mensen een dag onderweg. Heden ten dage kan men nog steeds niet op zaterdag
of zondag met de buurtbus reizen. Deze rijdt van maandag t/m vrijdag naar elders. Werkende vrienden
kunnen in het weekend niet komen. Sociale woningbouw is er nooit gekomen, waardoor veel jongeren
zijn vertrokken of konden met veel moeite op Moerdijk huren. De bevolking die wel een huis kon kopen
worden straks waarschijnlijk met een lage WOZ-waarde afgekocht. Nu is het al gedaan met een
mogelijke verkoop van de huizen. Ook zijn de huurprijzen in andere dorpen van de gemeente Moerdijk
fors hoger en weinig beschikbaar. De bevolking voelt zich afgedankt bij het foute besluit Moerdijk op te
heffen. Maak het leefbaar, dat hebben wij verdiend.
De enige oplossing is Moerdijk verplaatsen, of de inwoners uitkopen.
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De gemeente, provincie en Havenschap hebben de impact van hun plannen zwaar onderschat. Ze hebben
iets naar buiten gebracht en kunnen nu de gevolgen niet overzien. Het is wel erg makkelijk om nu de
bewoners van Moerdijk te vragen wat ze willen. De overheid moet met een passende oplossing komen
en niet de bewoners het werk laten opknappen. Ik kan niet begrijpen dat de gemeente zich laat adviseren
door de commissie Nijpels en vervolgens het advies naast zich neerlegt en zegt dat ze het er niet mee
eens zijn. Vraag dan geen advies aan! Of breng het niet naar buiten. Nu heeft het dorp een enorme
imagoschade. Huizen zijn onverkoopbaar geworden! Onlangs ben ik mijn baan kwijt geraakt en moet op
zoek naar een nieuwe functie. Omdat mijn huis onverkoopbaar is geworden of tegen een zeer lage prijs
zal ik een nieuwe betrekking moeten zoeken nabij Moerdijk. Ik word dus beperkt in mijn vrijheid met als
schuldige de gemeente Moerdijk. Wat staat er in de Grondwet over vrijheid???? Er moet zeer snel
duidelijkheid komen. Als de oplossingen veel geld kosten dan is het maar zo. Verplaats LPM dan maar
naar de plaats waar nu Moerdijk ligt dan levert dat misschien nog wel wat op. Ik ben de gemeente
Moerdijk spuugzat!!!
De geplande maatregelen kunnen niet zorgen voor een leefbaar dorp. Onderaan de bijlage wordt
gesproken over 12 miljoen euro voor de kern, op alle 4 de punten zit niemand te wachten. Het verfraaien
via aanpak dit en dat. Er wordt dan niet verteld wat er gaat gebeuren. De onverkoopbaarheid van de
huizen zal altijd blijven. Uitbreiding van de industrie betekent het dorp totaal leegruimen, zoals vele
instanties zeggen. De bewoners hebben geen schuld aan de ontstane situatie.
De Havenstrategie 2030 beschouw ik als bewoner als een feit. Een gemeentebestuur moet daarbij zijn
verantwoordelijkheid nemen en dat heeft u gedaan. U heeft gekozen voor het scenario uitbreiden van
IHM, met als belangrijke voorwaarde leefbaarheid in Moerdijk handhaven op minimaal het huidige
niveau. U heeft zich hierbij geen gemakkelijke opdracht gesteld. Ook heeft u als gemeentebestuur en
partners aangegeven deze opdracht heel serieus te nemen, ondanks stevige tegengeluiden die het besluit
afkeuren. Ik vind het heel jammer dat dit alles heeft geleid tot grote onrust bij de bewoners van dorp
Moerdijk. Van de ene kant te begrijpen, maar wat me hierbij tegen staat is dat het accent van de reacties
is komen te liggen bij de bewoners die door de geplande ontwikkelingen willen verhuizen. Om zeker te
stellen dat het geluid van die bewoners die niet willen vertrekken niet verloren gaat, heb ik enkele mooie
kanten en kansen van het dorp Moerdijk onder uw aandacht gebracht. Wel heb ik forse kritiek op de
manier waarop dit onderwerp in de publiciteit is gebracht. Een direct gevolg hiervan is een waardedaling
van eigen huis. Ik vind het van fatsoenlijk bestuur getuigen als waardedaling ten gevolge van deze
strategie en de wijze waarop deze is uitgedragen, ruimhartig wordt gecompenseerd. Tot slot, ondanks de
inspanningen van bijvoorbeeld hart van Moerdijk, wil ik in dit dossier absoluut mijn eigen overwegingen
en keuzes kunnen maken. Ik ben dus tegen een denktank met vertegenwoordigers met uitzondering van
de democratisch gekozen leden van de gemeenteraad.
De investeringen die nu worden beloofd zijn grotendeels een herhaling van zetten. Het is eigenlijk
achterstallig onderhoud. Zelfs al wordt er nu een inhaalslag gemaakt, dan nog is onze toekomst niet
verzekerd. Risico's heb je in het leven, maar wij hebben of hadden onze schaapjes eigenlijk al op het
droge en de risico's zijn al behoorlijk ingedekt. Nu moeten wij met de haven in zicht weer terug naar zee.
Daar passen wij voor. Alleen met een goede garantieregeling valt er met ons te praten over blijven.
Zonder deze garantieregeling voor onze woning valt er niet te praten over leefbaarheid.
De laatste stand van zaken is dat er onzekerheid is in haalbaarheid van het Logistiek Park Moerdijk
(LPM). Echter, zou bij totstandkoming van het LPM een bedrag van € 12 mln beschikbaar komen voor
de kern Moerdijk. Ik vind hoe dan ook dat een deel van dit geld, bij niet doorgaan van LPM aangewend
moet worden voor de kern Moerdijk. Ook alle bedrijven op het industrieterrein Moerdijk zouden jaarlijks
een vast bedrag in een pot moeten stoppen ten behoeve van leefbaar houden Moerdijk. Ook wanneer er
geld vrij komt vanuit Brussel of het rijk moet dit niet alleen aangewend worden voor de infrastructuur
van het industrieterrein maar ook een deel gebruikt worden voor de leefbaarheid van de kern Moerdijk.
In de bijlage staat 40 tot 60 woningen tot 2025 nabij haven Moerdijk. Deze periode is veel te lang.
Terugbrengen tot 2018 of 2020. Omlegging Roode Vaart is niet goed voor het dorp Moerdijk. Zover
mogelijk van de kern Moerdijk vandaan houden. Nog extra huizen bouwen ten behoeve van
leefbaarheid. En als laatste: Positieve reclame uitbrengen omtrent wonen in dorp Moerdijk.
De leefbaarheid van Moerdijk blijft bestaan als men betaalbare woningen voor de jeugd realiseert. Waar
de jeugd is, is de toekomst dus basisschool en verenigingen zijn dan nodig.
De maatregelen die genoemd worden zullen nu niet meer helpen. Geef de mensen een vergoeding i.v.m.
de waardedaling van de woningen.
De meeste mensen willen hier niet weg. De gemeente moet samen met die duivelse media het
vertrouwen in het dorp herstellen.
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De ouderen willen blijven omdat ze hier alles hebben wat ze ooit hebben opgebouwd, maar geef de
jongeren de kans om nu het nog kan een mooie toekomst op te bouwen zonder al deze ellende.
De problemen zijn door de overheid veroorzaakt dus dient de overheid de problemen ook op te lossen.
Dit kan alleen door volledige schadeloosstelling van gedupeerden.
De provincie en de gemeente Moerdijk zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie waarin de
inwoners van het dorp Moerdijk zijn beland. Er is geen vertrouwen in de politiek, laat de burgemeester
zijn uitspraken maar nakomen dat er tussen de 120 en 150 miljoen beschikbaar is voor het opheffen van
het dorp. Als het uitbreiden van de haven en het LPM van regionaal of zelfs van landsbelang is, zorg dan
voor een goede oplossing voor de problemen waar de bewoners mee te maken hebben. Ook als de
havenvisie en het LPM niet doorgaan blijft het probleem voor de inwoners bestaan. Door de negatieve
publiciteit zijn de woningen onverkoopbaar. Dit alles door het onzorgvuldig en ondoordacht handelen
van de provincie en de gemeente Moerdijk. Wie een probleem voor anderen veroorzaakt moet de
verantwoording op zich nemen en de consequenties dragen. Dit loopt in de honderden miljoenen.
De provincie en de gemeente Moerdijk zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie waarin de
bewoners van het dorp Moerdijk zijn beland. Er is geen vertrouwen in de politiek. Laat de burgemeester
zijn uitspraken maar nakomen dat er tussen de 120 en 150 miljoen beschikbaar is voor het opheffen van
het dorp. Als het uitbreiden van de haven en het LPM van regionaal of zelfs landsbelang is, zorg dan
voor een goede oplossing voor de problemen waar de bewoners mee te maken hebben. Ook als de
havenvisie en het LPM niet doorgaan, blijft het probleem voor de inwoners bestaan. Door de negatieve
publiciteit zijn de woningen onverkoopbaar. Dit alles door het onzorgvuldig en ondoordacht handelen
van de provincie en de gemeente Moerdijk. Wie een probleem voor anderen veroorzaakt moet de
verantwoordelijk op zich nemen en de consequenties dragen al loopt dit in de honderden miljoenen.
De uitspraak chemische industrie vind ik een beetje beangstigend i.v.m. de gezondheid van de bewoners
en mijzelf. Daar zou ik niet al te veel mee gaan uitbreiden dus neem dit mee als er hier een beslissing
over wordt genomen. Ik ben een fanatiek hardloopster en zou in de toekomst nog graag van de mooie
omgeving en de polders willen genieten. Samen met mijn man fiets ik ook heel veel. Het is een prachtige
omgeving in de gemeente Moerdijk, zorg dat dit zo blijft.
De vraagstelling lijkt me wel erg summier.
De vragenlijst is teveel gericht op het in stand houden van het dorp. Er wordt voorbij gegaan aan het feit
dat huiseigenaren gegijzelden zijn van hun eigen woning.
Den Haag en de gemeente houden ons allemaal voor de gek. Ik heb nergens vertrouwen meer in want
onze huizen zijn niets meer waard.
Denk aan strenge regels voor de luchtvervuiling in Moerdijk en de omgeving. Minder stank voor alle
plaatsen rond het industrieterrein. We hebben genoeg industrie hier op Moerdijk, het moet steeds groter
worden in Nederland.
Deze enquête lost niets op. Dit zal dezelfde uitkomsten geven als op de bijeenkomsten die in het dorp
gehouden zijn. Dus 50% voor en 50% tegen. De gemeenteraad moet aan haar unanieme motie
vasthouden tot het behoud van het dorp.
Deze hele soap loopt al meer dan 40 jaar!!!!!!
Die 12 miljoen is afhankelijk van het LPM. Nu zijn er weer vraagtekens gezet bij het nut van het LPM
wat wil zeggen dat misschien niet alle beloofde maatregelen door kunnen gaan. Beetje jammer! Verder
wordt er overlegd met de stichting Hart van Moerdijk. Nu ben ik zelf bijna bij alles wat er in het dorp te
doen is aanwezig en werkzaam in de horeca van Moerdijk, maar ik zie bijna nooit iemand van die
stichting en komen ze met ideeën waar bijna niemand op zit te wachten of die al zijn gezegd. Misschien
een idee om meer naar de bevolking dan naar Hart van Moerdijk te luisteren?
Die geluidswal hoeft voor mij niet. U geeft ons een heerlijk bos (voor ons wandelaars Super) maar u
neemt het ""gewoon"" weer af. U zegt eigenlijk ""pak de auto maar en rij naar Breda of Dordrecht
of....who cares waarheen"". Zadel ons maar wéér met extra kosten op. Niet zo aardig. Gebruik die
miljoenen voor betere zaken. Een mooi park voor hond en bewoners op de plaats van de Stephanuskerk.
Ga adverteren langs de A17 en A16 over hoe geweldig het wonen is in Moerdijk. Overtuig de mensen
buitenaf, laat ze binnenkomen. Durf dat te doen, dan overtuigt u ons ook van uw ""goede wil om ons te
helpen"". Vertrouwen! Respect! Duidelijkheid! Lef! Of hou die miljoenen vast...voor ons! Voor als het
moment dan toch moet komen (zoals jullie het waarschijnlijk toch gaan doen...) als wij uitgerookt,
moegestreden en suf gepest zijn. Als wij van ellende echt weg willen en ons huis willen/moeten
verkopen. Gebruik dat geld dan om ons uit te kopen. Zorg dan goed voor uw burgers, zoals dat hoort.
Met een gouden handdruk. Zodat wij elders in de gemeente opnieuw mogen beginnen. Mét ons bedrijf,
met onze loods, onze winkel, een soort gelijkwaardig vrijstaand huis en oprit en tuin....Zoals wij nu ook
hebben. Begrijpt u dat? Hoe zou u zich voelen als uw vrijheid ineens wordt gestolen? Zo voelt dat
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namelijk. U hebt ineens geen grip meer op uw huis, uw leven...omdat anderen namelijk iets anders
willen. Jouw dorp. Jouw veilige haven? Jouw leven omgooien. Ik heb er echt niet om gevraagd. Geld
maakt geld. En als je dat niet hebt, die bakken vol, dan heb je maar te luisteren....dood eng.
Dit alles heeft heel wat teweeg gebracht bij ons. Wij hebben een eigen huis dat nu in waarde is gedaald
en onverkoopbaar is. Dit is wel ons pensioenpotje. Wat als wij het willen verkopen, staat de gemeente
dan garant! En wat gebeurt er als 40 % van de inwoners weg wil. Op een Doelscenario zit ik niet te
wachten. Met dichtgetimmerde huizen of ander gespuis in de huizen. En zo gaat er van alles door je
hoofd, wat als dit ... en hoe als dat ... Moe word je ervan. Ik wens jullie veel wijsheid toe en aan de
gemeente wil ik nog zeggen: Wees duidelijk en spreek de waarheid, en draai niet om de hete brei heen!
Doe wat jullie beloofd hebben.
Doet deze enquête er toe? Doen wij er toe? 12 miljoen voor leefbaarheid of 120 miljoen voor
uitkopen/opheffing. Ik neem aan dat de keuze duidelijk is. Door de media in te schakelen zijn de
bewoners verwond en er financieel op achteruit gegaan. Nu worden er pleisters geboden. Het lijkt mij dat
als er uitspraken gedaan worden ook de gevolgen voor die persoon zijn. Bedankt hè, meneer Nijpels.
Door al het gedoe de afgelopen tijd is mijn vertrouwen in het huidige bestuur van de gemeente
onherstelbaar beschadigd. Als dat maar duidelijk is en ik hoop dat het dorp en zijn mensen niet hoeven te
wijken voor de industrie want ik vind het eigenlijk onbeschaafd dat het volk moet wijken voor industrie.
Door al het negatieve nieuws in de media is mijn huis onverkoopbaar geworden. Dit is voor mij de reden
om uit het dorp Moerdijk te willen vertrekken.
Door de plannen bekend te maken, al of geen doorgang van de plannen, lijdt ik nu al zeer grote
financiële schade door onverkoopbaarheid van mijn huis. Al dan niet door oplossing gemeente
(eventueel uitkopen) zal ik met dorpsgenoten hier actie op ondernemen. Hoe willen jullie de leefbaarheid
vergroten? Plantenbakken?
Door deze havenstrategie komt er Europees geld los. Deze gelden komen niet bij de inwoners van
Moerdijk dorp terecht maar gaan naar het industrieterrein. De 26 miljoen wordt verdeeld over de andere
kernen maar niet in Moerdijk dorp. Laten we diep in de ogen van elkaar kijken. De 12 miljoen die er al
lag heeft niets met de havenstrategie te maken. Men heeft dit geld ook niet in het dorp geïnvesteerd, dus
wie houden we nou voor de gek? Door het toenemen van gevaarlijke stoffen op het industrie en spoor
wat langs het dorp Moerdijk gaat, nemen de risico's toe en worden ze groter met factor 2. Dit hebben de
ondernemers te kennen gegeven, Shell en Kolb. Bij het LPM waar men gevaar categorie 4 gaat toestaan
wordt dit nog erger. Het feit is dat men geen vat heeft op de menselijke factor. Wijze les Chemie-Pack.
Deze havenstrategie maakt het dorp niet levensvatbaar. Erger nog, het drijft families uit elkaar met
enorme emoties en schade. Daar bent u verantwoordelijk voor.
Door het rondstrooien van verwarrende plannen en opties is de waarde van mijn huis tot 0 gezakt en is
mijn huis onverkoopbaar geworden. De acties van Nijpels en zijn stroman Klijn hebben mijn vertrouwen
in de politiek tot 0 teruggebracht.
Door onzorgvuldigheid van de overheid, media etc. zijn bewoners gedupeerd, het vertrouwen is tot het
nulpunt gedaald en huizen zijn onverkoopbaar geworden. Onbehoorlijk bestuur. Wat de uitkomst ook
mag zijn van deze enquête, een ieder die dit betreft moet schadeloos worden gesteld.
Door overheidsplannen daalt de waarde van mijn huis. Wordt mijn pensioen om zeep geholpen.
Overheid: compenseer dit verlies dat ons wordt aangedaan!
Door overheidsplannen komt het dorp te dicht bij de industrie. Een dorp met een muur er om heen is een
opgesloten dorp. De waarde van mijn huis is enorm gedaald. Mijn pensioen (verkoop van huis) is om
zeep geholpen. De overheid heeft de plicht ons huiseigenaren te compenseren.
Duidelijkheid en rust zijn nu erg belangrijk. Er is niet zo heel veel extra's nodig om de leefbaarheid te
behouden. Moerdijk is en blijft immers een klein dorp met de daarbij horende voor- en nadelen.
Stabiliteit op de woningmarkt is voor mij persoonlijk belangrijk en met al deze onrust is die er niet
momenteel.
Een algemene opmerking: Daar veel mensen hier hun gehele leven doorgebracht hebben en hier ook veel
overledenen op de twee begraafplaatsen hebben (waaronder ook mijn echtgenote) wegen de problemen
ook extra zwaar. Ook betreffende het sociale leven. Er staat bijvoorbeeld een monumentaal kerkje
geschonken aan Moerdijk door koning Willem 1 in 1815 en waarvoor op 17 september 2015 het 200
jarig bestaan wordt gevierd. Ook daar zijn vragen over.
Een grote teleurstelling. Je wil een toekomst opbouwen met je gezin. Door het wanbeleid van de
afgelopen 20 jaar is Moerdijk willens en wetens kapot gemaakt. Nu kiezen de raadgevers voor
leefbaarheid, hoe huichelachtig kan je zijn? Nogmaals bedankt dat onze toekomst door de raad verziekt
is, heel triest.
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Een paar maatregelen zijn ze al jaren van plan, het is achterstallig onderhoud. Als het water in
Zevenbergen maar terug komt, dat is heel belangrijk. Ik denk dat Moerdijk eigenlijk meer rechten heeft
dan welke andere plaats in de gemeente Moerdijk als je naar de geschiedenis van Moerdijk kijkt
(Heemkunde). We worden als het ware al jaren aan het lijntje gehouden en er is voor gezorgd dat veel
kinderen van Moerdijkers elders zijn gaan wonen. Het dorp is helemaal verwaarloosd en ziet er niet meer
uit.
Een voorlopige garantieregeling voor huizenwaarde lijkt me een zeer probaat middel om de gemoederen
te bedaren en bewoners voor het dorp te behouden.
Een vragenlijst invullen is volgens mij alleen zinvol als er echt iets duidelijk is. Blijven we!? Dan weten
we nog niet zeker wat ons precies te wachten staat!! Gaan we weg weten we ook niet tegen wat voor een
vergoeding!! Dus nogmaals kiezen uit 2x niks blijft voor mij niks. Mensen met een koophuis zijn zwaar
gedupeerd. Huis is onverkoopbaar en heeft op moment een waarde van nul komma nul.
Eerst wil ik kwijt, dat ik de informatieverstrekking door de gemeente wat betreft de plannen voor het
industrieterrein, ver beneden peil vind. Het vertrouwen in de overheid is daardoor nog verder gedaald. Ik
zou het liefst in Moerdijk blijven wonen, maar alleen met de garantie dat de overlast van de industrie in
Moerdijk niet toeneemt en het dorp niet leegloopt waardoor er een tweede Doel ontstaat. Als er in de
toekomst blijkt dat toch door overlast en leegloop een onleefbare woonsituatie ontstaat, zou ik de
garantie willen krijgen dat ik, of mijn kinderen, bij eventueel vertrek de waarde van mijn huis vergoed
krijgen. Die waarde moet op dezelfde hoogte liggen als een gelijkwaardige woning in een dorp in de
omgeving, zodat ik dan ergens anders een woning kan zoeken. De huizen die op dit moment te koop
staan in Moerdijk zijn onverkoopbaar door alle negatieve berichten. De waarde ervan zakt steeds meer.
Daarom graag duidelijke afspraken.
Er gaat ook teveel weg uit Moerdijk, zoals de RK Kerk, Harmonie, postkantoor, winkels en brievenbus
op de Steenweg. Dit komt de leefbaarheid ook niet ten goede, het is dus niet alleen de industrie.
Er is maar één uitkomst en dat is uitkopen van alle bewoners.
Er is nog volop ruimte op het industrieterrein.
Er moet een duidelijk plan komen hoe de aanvulling gerealiseerd kan worden van mensen in het dorp.
Nieuwe woningen leiden op dit moment nog niet rechtstreeks tot nieuwe mensen, omdat het dorp
negatief is gepresenteerd. Het dorp dient positief in het nieuws gebracht te worden en er dienen
duidelijke stellingen/maatregelen inzake leefbaarheid op papier te komen. Ik zie een goede leefbare
toekomst tegemoet in het dorp MOERDIJK!!!!
Er moet nu eens duidelijkheid komen. Zo vaak is er al gesproken over Moerdijk en industrie in de
afgelopen 30 jaar. Dit keer klinkt het erg serieus. Er is een besluit genomen over industrie, maar er komt
geen duidelijkheid voor de inwoners. Nu moeten wij beslissen over ons mooie dorpje, terwijl alle
betrokken instanties alle plannen al klaar hebben liggen. Garanties krijgen we natuurlijk niet. Als we
kiezen om te blijven accepteren we alle overlast die erbij hoort en kiezen we om te gaan dan krijgen we
de waarde van ons huis - wat sinds september 2013 geen reële prijs meer is. Zorg dat u zorgvuldig met
deze Moerdijkers omgaat, wat uw besluit ook gaat worden.
Er moet voor alle betrokken inwoners van Moerdijk een reëele waardegarantie worden aangeboden,
gebaseerd op de situatie van voor de Chemie-Pack ramp. Dit is een absolute noodzaak en plicht.
Er moet voor alle betrokken inwoners van Moerdijk een reëele waardegarantie worden aangeboden,
gebaseerd op de situatie van voor de Chemie-Pack ramp. Dit is een absolute noodzaak en plicht.
Er moet zeer snel duidelijkheid komen. Het duurt al te lang en het gaat ten koste van mijn gezondheid.
Er valt moeilijk te leven met deze onzekere situatie, wij staan met onze rug tegen de muur. Eigenaren
van de koophuizen in Moerdijk zijn flink gedupeerd en hier zal toch echt een vergoeding tegenover
moeten staan, of het nu in de vorm van "uitkopen" voor een goed bedrag is of een schadevergoeding
(verschil tussen wat het huis waard is in een andere omgeving en nu in dorp Moerdijk).
Er was afgesproken dat de resultaten niet anoniem zouden worden verwerkt. Hoe kan er iets besloten
worden als voor de gemeente niet duidelijk is wie wat wil/vindt?
Ga het dorp Moerdijk positief op de kaart zetten, of koop ons uit. Niet linksom of rechtsom maar daad
bij het woord. Is er geen geld voor veranderingen, houd dan stil.
Gaat het plan door of niet, dorp Moerdijk is nu al een scheldnaam.
Garanderen veiligheid van het dorp, denk aan de brandweer. Wat gebeurt er met de begraafplaats bij het
verplaatsen van het dorp? Behoud de school, ook bij te weinig kinderen. De protestantse kerk is een
monument, wat gebeurt hiermee bij vertrek?
Gebruik het beschikbare geld (en vul dit zo nodig aan) om de bewoners van het dorp schadeloos te
stellen. Huizen zijn al onverkoopbaar door Chemie-Pack, verhalen in de media en nu de
ongeloofwaardige gemeentelijke en provinciale overheid. Hou mensen niet langer voor de gek en stel ze
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in de gelegenheid een eigen toekomst te kiezen en niet gedwongen te worden mee te gaan in de
Moerdijkse sprookjes.
Geef de juiste duidelijkheid en draai er niet om heen want het blijft allemaal onduidelijk voor iedereen
en onzeker. Ik woon hier al 42 jaar en weet niet beter. Ik hoop wel dat jullie goed nadenken voordat je
daadwerkelijk met een oplossing naar buiten komt, want van de afgelopen vergaderingen werden we niet
veel wijzer.
Geef de mensen snel duidelijkheid. Met deze onzekerheid is niemand gebaat.
Geef de mensen snel duidelijkheid. Met deze onzekerheid is niemand gebaat.
Geef snel duidelijkheid, laat ons nou eens niet in de kou staan en help ons een goede prijsafspraak te
maken als wij ons huis niet kunnen verkopen. Het is wel onze oudedagvoorziening waar wij vele jaren
voor gewerkt hebben.
Geen geld meer in stervend dorp pompen maar bewoners mogelijkheid geven huurhuis of grond in
nieuwe wijk te realiseren. Is met HSL wijk in Zevenbergschen Hoek goed gelukt.
Geen industrie toelaten.
Geen vertrouwen meer in de overheid. Eerst huidig industrieterrein ten volle benutten. Als LPM niet
doorgaat geen geld voor leefbaarheid dorp. De overheid is geen zelfstandige eenheid die het altijd beter
weet dan haar burgers. Overheden moeten in dienst staan van de gemeenschap. Maatschappelijke
initiatieven hebben net zo goed democratische legitimiteit als besluiten van de gemeenteraad.
Gemeente, provincie en Havenschap wees eerlijk en ga je opstellen als een betrouwbare partner. Neem
de conclusies en adviezen van onafhankelijke deskundige partijen commissie Nijpels en SER ter harte en
handel daarna. Laat een andere persoon dan de burgemeester de communicatie en voorlichting voor zijn
rekening nemen. Deze man was vanaf 6 november niet meer geloofwaardig. Het beste is als dit een
persoon is die geen banden heeft met gemeente, provincie, Havenschap etc. Wij hebben altijd met plezier
in Moerdijk gewoond en hadden geen plannen om te verhuizen. De nieuwe ontwikkelingen zien wij als
een ernstige bedreiging van onze gezondheid en op de waarde van onroerend goed. Een falende overheid
die altijd achter de feiten aanloopt en achteraf excuses maakt en beterschap belooft, draagt niet bij aan
het geheel om vertrouwen te hebben in de voorgestelde plannen. Daarnaast zijn wij overtuigd van het feit
dat de plannen en investeringen in leefbaarheid enkel voortkomen uit financiële belangen en niet in het
belang zullen zijn van de bewoners. Het is nu eenmaal goedkoper om te investeren in plannen zoals
genoemd dan een dorp op te heffen. Zoals eerder gemeld hebben de gemeente en provincie meer belang
bij de uitbesteding van het industrieterrein en havenactiviteiten. Daarnaast speelt politieke prestige zeker
mee, wat vaak ten koste gaat van enige realiteitszin.
Goddank dat ik een huurwoning heb, ik kan weg, ik wil weg en ik zal weggaan. Ik ben iemand die de
politiek volgt, ik zal ook altijd stemmen omdat dit een zwaarbevochten recht is, maar verdorie... De
politiek maakt het je moeilijk om vertrouwen te hebben dan wel te behouden. Het is overal wel wat, dat
besef ik me terdege. Geef ons duidelijkheid en ga daarna daadkrachtig aan de slag.
Graag op korte termijn een antwoord over de toekomst van het dorp Moerdijk. Of het dorp kan blijven
bestaan of beter kan verdwijnen. Deze onzekerheid kan gewoon niet.
Graag snel een oplossing.
Graag wil ik mijn antwoorden in deze enquête nog toelichten met het onderstaande: We hebben in 2010
“met zorg” deze woning uitgekozen en aangekocht voor een lange termijn van 10 jaar, misschien 15 jaar
of langer. Tot de dag van vandaag draait ons hele leven om het renoveren en herbouwen van dit huis.
Iedere zuurverdiende cent en iedere vrije minuut, geen geld voor een aannemer maar gelukkig zijn we
zelf erg handig. We hebben hier destijds voor gekozen en maken er het beste van. Je investeert immers in
je toekomst en het wordt langzaam maar zeker een prachtig, compleet nieuw huis. Bij alles wat we
bouwen en aanschaffen, wordt rekening gehouden met de toekomst, d.w.z. degelijkheid, netheid,
kwaliteit, onderhoudsvrij en mooie afwerking om het huis later ook weer met winst te kunnen
doorverkopen. Ook het dorp zelf was in 2010 een positieve verrassing voor ons, wat een vriendelijke
mensen wonen hier, je voelt je meteen thuis, ik wil hier nooit meer weg! Het dorp zelf is leefbaar genoeg
voor ons, ik zie geen noodzaak voor het verbeteren hiervan. Over ieder dorp is er wel wat te klagen. Als
je wat nodig hebt dat hier niet is, rij je met de auto naar Lage Zwaluwe of Zevenbergen, ik was toch al
niet anders gewend. Ook de bestaande industrie met af en toe wat stankoverlast en wat denderende
vrachtwagens nemen we maar voor lief, hiervan waren we op de hoogte voordat we hier kwamen wonen.
Maar toen kwam september 2013…. Ineens verandert je hele leven en al je toekomstplannen. Niks is
meer zeker, er komt veel meer bij kijken dan je zou denken, zoveel vragen, zorgen en onzekerheid. Zien
we de tienduizenden euro’s gespaard geld die we geïnvesteerd hebben in ons huis ooit nog terug of is
alles voor niks geweest?? Ik geloof dat mensen die geen (koop)woning in dorp Moerdijk hebben niet
beseffen hoeveel impact deze situatie heeft op de levens van de inwoners.
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Graag wil ik nog duidelijkheid hoe de omlegging van de Roode Vaart ten opzichte van het dorp komt te
liggen en hoeveel groenstrook (Appelzak) wij hiervoor gaan kwijtraken en op wat voor termijn gaan ze
dit realiseren?
Graag zou ik een duidelijk antwoord willen hebben in februari. Weken geleden staat er namelijk een
artikel in de krant dat een projectontwikkelaar maar liefst 36 huizen wil bouwen?! Weer een paar weken
later staat er in de krant dat dit idee van LPM al jaren is verouderd?!
Graag zou ik willen zien dat de gemeente, provincie en het rijk een garantie afgeven op een minimale
verkoopwaarde van de huizen in Moerdijk. Hierdoor wordt er een hoop onrust weggenomen bij de
inwoners. De gemeente en commissie Nijpels mogen zich diep schamen voor de manier waarop het
nieuws over Moerdijk in het nieuws is gekomen. Dit is de grootste oorzaak van de situatie waarin we nu
verkeren. Ik hoop dat deze manier van naar buiten brengen van dit nieuws niet bewust is geweest. Ten
slotte, maak in februari een keus en laat de mensen in het dorp niet in onzekerheid verkeren die door de
gemeente zelf is veroorzaakt. Kortom, maak het in orde.
Heeft geen zin om in te vullen.
Heeft het zin gehad om deze enquête in te vullen? De eigen zin van instituut Moerdijk wordt toch wel
doorgevoerd.
Helaas lees ik in de enquête niet de mogelijkheid om aan te kruisen dat de overheid onze woning wil
kopen voor de huidige waarde en dat we deze dan wellicht tijdelijk kunnen huren.
Het blijft een moeilijke kwestie voor iedereen. Iedere 10 jaar laait deze kwestie weer op en de bewoners
zijn het beu. Ik denk dat de gemeente of moet kiezen voor algehele sloop of verbeteren en een garantie
moet geven voor minimaal 30/40 jaar. Wat het ook gaat worden: duidelijkheid en snelheid zullen zeer
gewaardeerd worden door alle betrokkenen. Wij zitten toevallig net op het punt waar we ons met ons
bedrijf definitief willen vestigen. Wellicht dat wij alsnog vertrekken, hopelijk valt de beslissing snel.
Het feit dat er plannen klaarliggen voor een geluidswal van 30 meter hoog en 100 tot 150 meter breed
vind ik erg krom. De geluidsoverlast van het nieuwe terrein zullen we niet zo ondervinden en de
geluidsoverlast van de industrie die er al is, heb ik in die jaren niet als storend ervaren. De geluidswal
daarentegen heb ik wel last van. Mijn uitzicht wordt door dat obstakel weggenomen evenals het zonlicht.
Omlegging van de Roode Vaart betekent voor mij dat er dadelijk beroepsvaart achter mijn huis langs
gaat, daar ondervind ik dan meer last van dan van de industrie nu gevestigd op de Appelzak. Ook zal er
meer sluipverkeer door het dorp komen, hierdoor wordt het haast onmogelijk om als bewoner van
Moerdijk dorp thuis te komen omdat wij het dorp aan de kant van de Steenweg niet meer in komen en
waardoor er helemaal te hard gereden gaat worden. Nu houden ze zich al niet aan de 30 km die is
toegestaan en als dat verkeer vermeerdert, worden ze door elkaar opgejaagd om door te rijden.
Voorzieningen voor honden zijn hier ook niet, staat ook nergens of dat gerealiseerd wordt. Een omheind
losloopveld zou erg prettig zijn omdat mijn honden ergens anders niet los (kunnen) lopen en ook niet in
het bos van Rijkswaterstaat want daar mogen ze ook niet loslopen.
Het gaat er niet om dat de kern te klein is, daar hebben we voor gekozen. Maar de industrie of wat er bij
komt is teveel. Geluids-, stank- en verkeersoverlast is een never ending story. Je hebt een dode boom
(Moerdijk), giet daar 1.5 miljoen euro water bij, het blijft een dode boom waar iedereen elke paar jaar
over valt. Dan heb ik het nog niet eens over de onverkoopbaarheid van ons huis.
Het gemeentebestuur zal ook heel hard moeten werken aan de bekendheid van het dorp maar dan in
positieve zin. De laatste tijd is er op asociale wijze door allerlei vooraanstaande Nederlanders geprobeerd
het dorp van de kaart te praten en dit moet weer goed gepraat worden. Als we blijven zal naast
leefbaarheid hier ook zeer veel aandacht aan moeten worden besteed.
Het grootste probleem bij het totaalplaatje blijft de onzekerheid. Al die media aandacht en de telkens
andere berichtgevingen hebben voor heel veel onrust gezorgd. Alles hangt af van wat er van "Het fors
investeren in behoud van het dorp" terecht zal komen. Daar blijven wij door ervaringen uit het verleden
heel sceptisch tegenover staan.
Het is allemaal onzin en komt veel te laat.
Het is fijn wonen in dorp Moerdijk en we hebben veel geïnvesteerd in ons huis om nog prettiger te
wonen, daarom betreur ik de onomkeerbare ontwikkelingen enorm. De onzekerheid wat er gaat gebeuren
knaagt aan ons, daarom hopen we dat er snel duidelijkheid komt zodat we weten waar we aan toe zijn.
Het is mij niet duidelijk of de Koekoekendijk blijft bestaan voor lokaal verkeer tussen Moerdijk en
Zevenbergen. Als er geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van het dorp waarom wordt het dan
ingekapseld door de industrie? Waarom niet tussen Zevenbergen en het industriegebied? Dat is vast te
dichtbij het woongebied van de plannenmakers, bestuurslieden en geldschieters. Ik hoop van harte dat er
nog iets van Moerdijk te maken valt. Het is tenslotte de naamgever voor de hele gemeente, maar ik ben
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bang dat het op de lange duur toch de bedoeling is dat de boel doodbloedt. Het grote geld is toch
belangrijker dan een handje vol dorpelingen.
Het moet maar snel achter de rug zijn. Je weet niet meer waar je aan toe bent. Je gaat hieraan kapot. Je
wordt gegijzeld in je eigen huis, dus wij hopen dat het maar snel afgewikkeld is voor alle Moerdijkers en
dat er duidelijkheid gegeven mag worden omtrent het dorp Moerdijk.
Het negatief in het nieuws komen, niet één keer maar diverse malen heeft het imago van het dorp
onherstelbaar geschaad. Mensen die hier geboren zijn, altijd woonden en degenen die zich later hier
hebben gevestigd lijden hierdoor enorme schade door de onverkoopbaarheid van hun woningen. Als
industriegebied en zeehaven worden uitgebreid is er maar één oplossing die voldoende is. Deze is al
genoemd door dhr Nijpels en de SER: helaas moet het dorp wijken. De bewoners verdienen een goede
regeling, zij hebben geen schuld aan hoe deze situatie is ontstaan.
Het plezier van het wonen is ons op dit moment al ontnomen. Dit mede door de onzekerheid die er bij
vele en zeker ook bij ons speelt. Vertrouwen in het dorp Moerdijk en zeker de leefbaarheid ervan is weg.
Snel duidelijkheid met als reactie snel handelen als de definitieve beslissing is genomen lijkt mij op z'n
minst op z'n plek. Genoeg geld om redelijk en ruim uit te kopen en daarmee een terechte keus krijgen om
het dorp te kunnen verlaten lijken mij op z'n plek. Boven alles Duidelijkheid!
Het probleem zit hem in het feit dat door het landelijk bekend worden van Concept Havenstrategie voor
het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (en het daarbij behorende onderzoek van de commissie
Nijpels) ik door de gemeente Moerdijk beperkt wordt in de keuzes die ik wil maken m.b.t. de toekomst.
Op dit moment woon ik nog met alle plezier in het dorp Moerdijk, maar als ik om wat voor reden dan
ook ons huis wil verkopen heb ik een probleem (er zijn geen kopers voor mijn huis te vinden). Ik ben
bang dat ik straks door de hele gang van zaken met een financieel probleem wordt opgezadeld door de
gemeente Moerdijk.
Het wordt toch voor ons beslist.
Het zou fijn zijn als er duidelijkheid zou komen over de toekomst van Moerdijk, het brengt onrust onder
de mensen. De mensen met een koopwoning kunnen geen kant op. Het is te begrijpen dat die uitgekocht
willen worden. Maar de meeste mensen die een huurwoning hebben willen hier blijven wonen,zoals
ikzelf.
Het zou fijn zijn als er een mogelijkheid was om aan te geven dat ik graag een bevestiging van het
invullen van de vragenlijst wilde ontvangen. (bevestiging of kopie van gegeven antwoorden in mail).
Het zou heel fijn zijn als er duidelijkheid geschept wordt, dan kan iedereen verder met zijn toekomst
waar die dan ook moge zijn.
Hoeveel leden van de gemeenteraad en B&W van Moerdijk zijn bereid nu in dorp Moerdijk te gaan
wonen? Waarom worden prognoses en schattingen van logistiek park overdreven en veel te positief
voorgesteld? Wie heeft hier vooral profijt van?
Hoofdzakelijk algemeen belang concept Havenstrategie Moerdijk. Maar wat met Moerdijk dorp. Voor
Moerdijkers zijn mijns inziens twee mogelijkheden. Eerste is amoveren Moerdijk dorp, maar dan
helemaal. Tweede is helemaal zo laten zonder vertrek. Geen situatie zoals in Doel. Andere mogelijkheid
is er niet. De overheid zal daar een beslissing over moeten nemen in verband met de vele kosten die
daaraan verbonden zijn. Voor de mededeling van de overheid en de media zijn de huizen particulier niet
meer verkoopbaar. Door deze hele rare situatie is dit emotioneel niet menselijk. Eerst het financiële
plaatje dan kan ik pas een definitieve invulling geven.
Hoop dat er een passende oplossing komt voor de bewoners van het dorp Moerdijk. Vooruitgang
betekent industrie uitbreiden en ik denk dat het beste is om het havengebied uit te breiden met de grond
van het dorp Moerdijk. Passend lijkt mij om met bewoners een nette regeling te treffen van WOZ
waarde+25%. Belangrijk is dat je trots bent waar je woont en helaas heeft Moerdijk imagoschade. Ik heb
al jaren last van de stank van de industrie.
Hou dit gebied voor wat het is en doe geen gekke dingen zoals LPM. Roosendaal is nog helemaal open.
Denk aan de gezondheid van de bewoners in de regio, waaronder fijnstof. Voor werkgelegenheid hoeft
er niet uitgebreid te worden, want dan moeten we buitenlanders aan gaan trekken. Daar zitten we niet op
te wachten. Wij Brabanders willen gewoon kunnen leven. Wij Moerdijkers houden niet zo van
egotrippers zoals wij nu en in het verleden de bestuurders hebben ervaren.
Ik behoud mij het recht voor de gemeente Moerdijk en/of andere verantwoordelijken voor dit "Plan"
aansprakelijk te stellen voor alle schade welke is en nog zal ontstaan door de tenuitvoerlegging van dit
plan. Inmiddels is duidelijk dat als gevolg van alleen al de publicaties er al aanzienlijke schade is
ontstaan door negatieve invloed op de prijzen van onroerend goed cq. de verkoopbaarheid ervan.
Ik ben 45 jaar en met het industrieterrein opgegroeid. Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond. Ik ben
bang dat alles weer met een sisser afloopt en dat we weer doorgaan zonder dat er daadwerkelijk wat
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gedaan wordt. Dit zijn we gewend. Het is nu aan jullie om daadwerkelijk te laten zien of iets kan
veranderen. Wat ik me ook afvraag: Stel dat het hier inderdaad opknapt en alles wat leefbaarder wordt, is
er dan over 5 of 10 jaar weer iemand die over het dorp begint en zegt dat we beter ruimte kunnen maken
voor industrie. Wij hebben niet voor deze situatie gekozen, het heeft ons weer verkeerd op de kaart
gezet. Bedenk goed wat jullie gaan doen maar doe ons een plezier. Wat er ook uitkomt, wees duidelijk.
Ik ben 66 jaar en was van plan om over ongeveer 4 jaar mijn huis te verkopen en ergens anders te gaan
wonen. Maar door al deze consternatie is mijn huis onverkoopbaar.
ik ben bang dat binnen tien jaar deze discussie opnieuw gevoerd gaat worden.
Ik ben bang dat de gemeenteraad ondanks mooie woorden en grote plannen, absoluut niet capabel is om
de enorme problemen rond Moerdijk aan te pakken.
Ik ben de laatste tijd niet zo positief over Moerdijk, voor de uitspraak van de commissie Nijpels was ik
echter niet van plan om hier ooit nog weg te gaan. Ik ben dan ook al 7 jaar druk met onze woning
duurzaam te renoveren, dit doe ik niet voor een ander. Nogmaals een oproep aan de gemeente: Kom met
een duurzame uitspraak en stop het heen en weer geslinger. Toen ik in 2007 op het gemeentehuis vroeg
naar Moerdijk II en de toekomstige zekerheid van het dorp werd ik daar uitgelachen en was daar totaal
geen sprake van. Bij het planbureau in Zoetermeer bestaat het dorp Moerdijk allang niet meer, dat hoor
ik in de geheime agenda thuis.
Ik ben een geboren Moerdijker en ik heb 5 jaar niet op Moerdijk gewoond omdat er in de tijd dat we
gingen trouwen geen huizen gebouwd zijn (daar gingen Klundert en Lage Zwaluwe mee aan de haal). De
gemeente waar we toen onderverdeeld waren trokken dit naar hun eigen plaats. In alle dorpen om ons
heen is wel gebouwd dus mijn generatie is vertrokken naar andere plaatsen. Doordat mijn schoonouders
hun huis verlieten zijn wij teruggegaan en hebben alle tegenslagen en geen vooruitgang meegemaakt. Er
is nooit geïnvesteerd in het dorp, we hebben geen jachthaventje gekregen, alle mensen die de Roode
Vaart moesten verlaten zijn naar andere plaatsen vertrokken met hun bootje. Er is nooit iets leuks
ontwikkeld rondom de haven, geen eethuisjes of terrasjes alleen maar een scheepswerfje waar we als
bewoners niks aan hebben. Als iets niet meer functioneert wordt het afgebroken, te laat zijn er plannen
voor een cultureel centrum. Te laat een fatsoenlijk fietspad naar Zevenbergen, we hebben veel
geluidsoverlast van de treinen van de spoorbrug en het autoverkeer van de A16, overal in heel Nederland
zie je geluidsschermen maar hier is helemaal niets gedaan. Er is vaak stank- en geluidsoverlast van het
industrieterrein. Bespaar alle moeite om dit alsnog te realiseren, de mensen geloven het niet meer en
kunnen er niet meer op vertrouwen. Ed Nijpels heeft gelijk dat we in de knel raken, het is zonde van alle
tijd en geld en ergernis om het dorp in te kapselen met de geluidswal en andere dure investeringen om
toch, later uitgaande van goede economische ontwikkelingen, te moeten inzien dat het niet wijs is
geweest. De politiek moet elkaar niet in het vaarwater zitten en door hun meningen de economische
kansen vergooien, straks gaat er een derde mee heen dus pak deze kans om dit gebied verder te
ontwikkelen en de bewoners zekerheid te geven om elders verder te gaan. De afbraak is immers al
begonnen ...Ik hoop op snelle beslissingen en niet nog eens jaren lang opschuiven van de plannen.
Ik ben een import Moerdijker en had hier willen blijven wonen, dit in tegenstelling tot hier geboren
Moerdijkers van mijn leeftijd want die trekken allemaal weg. Met deze plannen zie ik echter hier geen
veilige toekomst. Er is nu al zoveel (stank) overlast van de ATM en soms zo erg dat het prikt in je keel.
Het is hier af en toe niet zo prettig wonen.
Ik ben geboren en getogen in Moerdijk dorp. Ik heb 7 jaar elders in de gemeente gewoond, omdat in
Moerdijk destijds geen huizen voor onze portemonnee te koop waren. Plan Beatrixstraat (kern Moerdijk)
liet jaren op zich wachten, dus hebben we in een ander dorp een betaalbare woning gekocht. Ik ben
verbonden aan diverse verenigingen in Moerdijk dorp. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van
fanfare HDK en andere verenigingen zullen helaas volgen in de toekomst, want wie wil er nu wonen in
een dorp waar de industrie oprukt! Geen inwoners, geen nieuwe leden. De angst van de ramp bij
Chemie-Pack zijn de inwoners van Moerdijk dorp niet vergeten! We hebben ontzettend veel geluk gehad
dat de windrichting op de dag van de brand vanuit Zuidelijke richting kwam. Hemelsbreed een paar
kilometers van deze kern vandaan. Niemand in ons dorp zit te wachten op uitbreiding van industrie,
havens en een logistiek park! Nog meer lucht-, geluid- en verkeersoverlast... Economisch gezien ligt
Moerdijk dorp in de weg, dus bestuurders van gemeente Moerdijk, industrie- en havenschap Moerdijk en
Provincie Noord-Brabant zorg voor voldoende middelen, verplaats Moerdijk dorp (laat inwoners de
keuze) en benut de ruimte efficiënt! Laat de inwoners van Moerdijk dorp niet langer in onzekerheid
zitten!!
Ik ben gepensioneerd.
Ik ben in het bezit van zowel mijn echtelijke koopwoning in Moerdijk, als op dit moment ook een
huurwoning. Zie vorige omschrijvingen! Maar het is toch echt een onmogelijk situatie op deze manier: ik
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ga scheiden, zet mijn woning te koop, er is een brand bij Chemie-Pack en woning is onverkoopbaar en
enorm in waarde gedaald. Na maanden geen enkele reactie is woning alleen nog in de stille verkoop. En
net een week voordat deze plannen bekend gemaakt worden is er voor een nieuwe actieve verkoop
gekozen. Helaas heeft dat nu door de plannen weer geen zin omdat woning wederom onverkoopbaar is
en waarde nogmaals enorm is gedaald! Ik zit dus wederom jaren vast aan mijn ex-man, kan niet verder
met mijn toekomstplannen, zit met een enorm in waarde gedaald en onverkoopbare woning. Daarnaast
was ik bezig om de huurwoning waar ik nu in woon (mijn ex woont in de koopwoning om kosten te
drukken) aan te kopen en had al de afspraak dat ik zou blijven huren tot de echtelijke woning verkocht
zou zijn en daarna deze huurwoning aan te kopen. Door waardedaling van mijn echtelijke koopwoning,
door de onverkoopbaarheid en door de nieuwe plannen die alleen achterstallig onderhoud inhouden,
maar wel nog meer lasten op de schouder van het dorp en misschien zelfs extra gezondheidsrisico's en
nog wel meer branden etc. heb ik besloten van aankoop van de huurwoning af te zien! Ik ben blij als ik
straks mijn echtelijke woning kan verkopen zij het met enorm verlies!!!! maar zal nooit meer iets kopen
in Moerdijk! Ongelooflijk dat jullie dit niet overzien hadden...de waarde die een enorme duik nam voor
de tweede maal en in wat voor situatie ik nu zit. Eerst door de onverkoopbaarheid na de brand nog een
paar jaar aan mijn ex vastzitten en geen nieuwe toekomst op kunnen bouwen en nu door deze
bekendmaking/beslissing wederom! UITZICHTLOOS!!!!!
Ik ben nauw betrokken bij de maatschappelijke belangenbehartiging in het dorp Moerdijk. Lid van de
Protestante gemeente. Lid Moerdijks koor.
Ik ben tegen het verleggen van de Roode Vaart omdat hier nooit over gesproken is en nu ineens de
Roode Vaart over de ons door de overheid verkregen grond wordt gelegd. Wij zullen moeten verdwijnen
in de polder waar het logistiek park komt en hebben nu dus de grond die jullie nu gaan gebruiken voor de
omlegging van de Roode Vaart. Dat zal dus niet lukken zo.
Ik ben tegen uitbreiding van industrieterrein Moerdijk en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. De
vele rapporten van voor- en tegenstanders tonen nut en noodzaak niet overtuigend aan, discussies houden
aan. Het is een drogreden als men stelt dat Moerdijk de ultieme verbinding tussen Rotterdam en
Antwerpen is. Zowel A16 als A17 zullen dichtslibben door vrachtverkeer. De aanleg van nieuwe
rijstroken kost miljoenen, om nog niet te spreken over de mogelijke vervanging van de Moerdijkbrug
door overbelasting. Onlangs werd gesteld dat de brug al in zorgelijke staat verkeerd, zie
http://www.bndestem.nl/regio/breda/staat-moerdijkbrug-zorgelijk-1.4083404. Met NS Hispeed duurt een
enkeltje Rotterdam - Antwerpen slechts 32 minuten, zie http://www.nshispeed.nl/nl/onzebestemmingen/trein-belgie/trein-naar-antwerpen. Waarom moet er een extra overslag gecreëerd worden
tussen twee plaatsen die al zo dicht bij elkaar liggen? Daarnaast biedt Rotterdam nog voldoende
industriële mogelijkheden: Maasvlakte 2. Op dit moment is 40 procent van de terreinen vergeven, zie
https://www.maasvlakte2.com/nl/generic/faq/category/36/. Waarom moeten onze mooie polders geofferd
worden, terwijl industrieterreinen braak liggen? Al 19 jaar lang krijg ik geen antwoord op deze vragen.
Ik ben voor verplaatsing van het hele dorp. Ik wil in Moerdijk blijven wonen als koopwoningen worden
opgekocht en daarna verhuurd.
Ik ben vorig jaar mijn eigen bedrijfje aan huis begonnen. Na een lange strijd voor de vergunningen en
flink wat geld geïnvesteerd, heb ik inmiddels al een aardige klantenkring hier van het dorp opgebouwd.
Hoe gaan jullie mij hierin tegemoet komen (financieel), zodat ik ergens anders weer iets opnieuw kan
gaan opbouwen?
Ik ben wel zeer benieuwd naar wat er gaat gebeuren met de huizenverkoop als besloten wordt dat het
dorp moet blijven? Ik had namelijk de plannen om te gaan verhuizen maar mijn huis is nu moeilijk tot
niet meer te verkopen, nu niet maar over 5 jaar ook nog niet. Dit houdt simpelweg in dat ik alles
geïnvesteerd heb in een huis wat ik niet meer verkoop voor de prijs die het nu waard is en ik dus door
jullie verplicht wordt om op Moerdijk te blijven wonen of het huis met verlies te verkopen .....hoe lossen
we dit op?
Ik ben zeer teleurgesteld in alle publicaties en ophef rondom de amovering van het dorp Moerdijk. Door
alle publiciteit is de waarde van onze woning fors gedaald. De onzekerheid is groot. Wij hebben
behoorlijk geïnvesteerd in ons huis en het is nu maar zeer de vraag of wij hier ooit iets van terug zien,
mochten wij besluiten het huis te verkopen. Er wordt gesuggereerd dat er voldoende geld is om het dorp
op te heffen, maar hier heb ik mijn twijfels over. Voor ons wordt het sowieso erg lastig om elders een
woning te vinden van dezelfde grootte met hetzelfde comfort. Kortom: ik wil gewoon in het dorp
Moerdijk blijven wonen!
Ik ben zelf zeer actief in het dorp Moerdijk, politiek en verenigingen als wel vrijwilligerswerk, betrokken
geweest bij dorpsplannen creëren voor gemeente, maar heb de afgelopen 25 jaar het dorp qua
voorzieningen en leefbaarheid alleen maar zien verpauperen. Door gedane uitspraken en gebeurtenissen
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is het, naar mijn mening, niet meer mogelijk om leefbaarheid in het dorp Moerdijk te herstellen, laat
staan verbeteren, zeker gezien de plannen die er nu liggen. Beter zou zijn mensen zekerheid te bieden en
de gelegenheid met behoud van leefomgeving en geldelijke compensatie, te verhuizen gezamenlijk naar
een nieuwe wijk gebouwd aan een bestaande kern. Woongenot, sociale aspecten zoals levenslange
vriendschappen worden gewaarborgd of wel hiervoor de gelegenheid gegeven en het politiek vertrouwen
wordt hersteld. Bijkomend voordeel: economische impuls voor woningbouw en een economische impuls
voor de bestaande uit te breiden kern.
Ik daag B&W en gemeenteraadsleden van Moerdijk uit. Laat zien dat u echt en oprecht gelooft in een
dorp met een kleurrijk verleden en een –in uw ogen- kennelijk fantastische toekomst. Met een skihut op
de geluidswal (wegens dichter bij de sneeuw), een paar fraaie tandenstokers in de haven waaraan boten
afgemeerd kunnen worden, met een speeltuintje voor de kinderen en een fietspaadje naar Zevenbergen.
Inclusief een gratis gasmasker en oordoppen voor alle bewoners? Misschien zelfs, als u nakomt wat u
belooft - wat overigens dan weer niet zo gek vaak voorkomt - onder andere een nieuw
gemeenschapshuis, een paar grasveldjes en wandelroutes en zelfs behoud van (marginale)
voorzieningen. Met zo’n perspectief zullen mensen natúúrlijk niet meer weg willen. En in drommen
zullen buitenstaanders voor de poorten staan, popelend om in de kern Moerdijk te mogen komen wonen.
Of niet? Laat zien dat uw woorden geen holle frases zijn, bombastische retoriek en orale diarree om
bewoners te paaien, maar dat deze ondersteund worden door daadwerkelijke, concrete actie. “Put your
money where your mouth is”. Maak tastbaar dat u écht gelooft in de toekomst van dit dorp. Toon dat u
vertrouwen heeft in de waardevastheid en ontwikkeling van ons bezit. Investeer er zelf werkelijk in. Ik
daag u uit! Geen woorden, maar daden. Neem onze woning over. Kom wonen in de dorpskern Moerdijk.
Koopsom: de economische waarde zoals deze was vòòr 18 september en een beetje compensatie voor
alle ellende en het verhuizen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat er ruimschoots voldoende Moerdijkers
zullen zijn, die tegen die prijsconditie graag hun bezit aan u zullen verkopen, zodat u hier kunt komen
wonen. Er staan al woningen leeg en te wachten op u! Ik ben er rotsvast van overtuigd dat een dergelijke
actie van u een enorme oppepper zal betekenen voor het totale gebrek aan vertrouwen dat de inwoners
van Moerdijk nu hebben in de overheid. Tegelijkertijd zal dit een geweldige stimulans zijn voor het
imago van het dorp. “B&W en gemeenteraadsleden geloven er echt in! Ze blaten niet alleen voor de
bühne, maar investeren ook feitelijk en in privé!” Gelooft u er werkelijk in? Ik durf er eigenlijk wel een
weddenschap over aan, dat binnen nu en 6 maanden, zeg een jaar, er niet één van u (die dus niet nu al in
het dorp woont en ons “genot” en financieel debacle meemaakt of zal meemaken) daadwerkelijk op deze
basis verhuist zal zijn naar de dorpskern Moerdijk. Ik laat u mijn ongelijk graag bewijzen. Even voor alle
duidelijkheid: ik wil(de) helemaal niet weg. Zo’n plekje als nu krijgen we vermoedelijk nooit weer.
Helaas is het vertrouwen en de verwachting voor de toekomst van het dorp tot ver onder het vriespunt
gedaald. En een investerinkje met “spiegeltjes en kralen” helpt dat er echt niet bovenop. PS wat ik ook
nog kwijt wil, is mijn huis.
Ik denk dat bij dorpsgenoten met een koopwoning de angst regeert dat men (uiteindelijk) een niet
verkoopbaar huis heeft. Deze onzekerheid leeft bij mij ook.
Ik denk dat het voor elke bewoner van het dorp het belangrijkste is dat er zo gauw mogelijk duidelijkheid
is, dan kan men eventueel weer verder met het leven, want dit beheerst al te lang alles en werkt niet erg
bevorderend voor de gemoedstelling. Op dit ogenblik voel ik me als huizenbezitter een gevangene van
mijn dorp, want mijn huis is op dit moment onverkoopbaar.
Ik had graag al wat mogelijkheden in de vragenlijst gezien met betrekking tot opheffen van het dorp. De
gemeente stuurt voornamelijk aan op het blijven van het dorp. We zijn meer gebaat met een reëel en
duidelijk standpunt van de overheid, een dijk van 30 meter hoog en een toenemende logistieke
bedrijvigheid met het dag en nacht laden en lossen van containers zal de leefbaarheid niet verhogen.
Ik heb begrepen dat als het dorp blijft bestaan, dat in 2030 er dan weer wordt gekeken of het dorp
Moerdijk moet blijven bestaan. En dat Moerdijk weg moet voor een grotere insteekhaven en dus groter
industrieterrein is gewoon zeker.... Is het nu niet dan is dat wel over 16 jaar of toch nog eerder. Zeker om
dat er zo grote economische belangen zijn. En nogmaals ik begrijp het volkomen. Het is een heel goede
plek voor een groot industrieterrein dat kan concurreren met Antwerpen en Rotterdam. Alles ligt vlakbij
het dorp. A16, A17, treinrails, open water en de buizen in de grond. Ik zou het op zijn heeeeel zachts
gezegd schandalig vinden als wij als inwoners nu niet de mogelijkheid krijgen om ZELF te kiezen of je
wilt blijven in het dorp Moerdijk. Met een goede financiële regeling!!! Niet nog ons laten wachten en
dan onze WOZ waarde laten dalen en dan pas zeggen oké nu gaan we de boel alsnog uitkopen!!! Ik moet
elke morgen, zoals alle andere inwoners van Moerdijk, vroeg uit bed om mijn hypotheek te kunnen
betalen voor mijn huis. En ik ben echt maar dan ook echt niet van plan dat ik dankzij deze
gebeurtenissen en wat er in de toekomst gaat gebeuren een hypotheek heb betaald voor een huis wat,
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eigenlijk nu al, straks veel minder waard is. Waardoor ik straks nog met schuld komt te zitten!!!!! Ik
hoop dat u gaat zien hoe ernstig dit is. En dat u er niet gek van staat te kijken als er inwoners heeeel boos
worden en zich volkomen alleen gelaten voelen!!! Waaronder ik!!!!!!!!!!!!
Ik heb de vragenlijst ingevuld, omdat ik vind dat ik mijn mening moet geven. Desalniettemin is bij alle
uitleg niet concreet medegedeeld wat we doen bij welke uitslag. Dus als meer dan 50% van de bewoners
weg wil ten tijde van goedkeuring van de Havenstrategie 2030 wat gaat de gemeente dan doen?
Samengevat zie ik 2 opties: bij doorgang van strategie 2030: fatsoenlijke uitkoop, bij afblazen strategie
2030: fatsoenlijke gemeentelijke verkoop garantie. Verder vind ik het niet netjes dat je indien je de
vragenlijst online invult, deze niet kan printen. Erg bijzonder, zeker gegeven het feit dat een ervaren
partij de vragenlijst heeft samengesteld / faciliteert. Dus 'bewijs' heb ik dus niet m.b.t. wat ik heb
ingevuld.
Ik heb dit huis in compleet uitgewoonde staat verkregen en heb dit rigoureus laten verbouwen in 1999.
Recent in 2013 heb ik i.v.m. mijn handicap een aanpassing in het kader van de WMO gekregen welke
slechts eenmaal toegekend wordt. Uiteraard wil ik hiervoor gecompenseerd worden. Aansluitend alles
opnieuw laten verbouwen. Deze werkzaamheden zijn afgerond in oktober 2013. Voor deze kosten wil ik
gecompenseerd worden. Bij huurverhoging andere woning wil ik gecompenseerd worden. Per huurder
dient individueel gekeken te worden naar de staat van de woning en daarop de vergoeding baseren.
Ik heb een huurhuis en ik wil dat de gemeente voor ons ook alles goed regelt. Niet alleen de mensen met
een koophuis.
Ik heb een koopwoning maar denk niet dat ik er de prijs voor krijg die het waard is door alle negatieve
publiciteit. Kopen jullie mij uit voor wat het waard is, en kan ik het dan nog blijven huren totdat ik in een
andere plaats een woning heb gevonden.
Ik heb geen binding met het dorp Moerdijk, woon hier vanwege mijn werk dat inmiddels is verhuisd naar
Tilburg. De gemeente belooft veel maar doet weinig. Zelfs deze enquête is weer later dan gezegd werd,
13-12 werd 17-12. De gemeente geeft tijdens bijeenkomsten geen duidelijke antwoorden op vragen. Er
verdwijnt steeds meer en wat komt er voor terug? Inmiddels al 2 kerken weg, chipautomaat verdwenen,
fysiotherapeut weg, het gemeenschapshuis wordt steeds uitgesteld van nieuwbouw. Veel last van
stankoverlast industrie, er rijdt regelmatig vrachtverkeer door de kern. De veiligheid van schoolkinderen
over de Koekoekendijk, ouders moeten vaak halen en brengen. Openbaar vervoer. Hondenpoep in de
speeltuin, over gebeld maar wordt niets meegedaan. Verenigingen verdwijnen of hebben het moeilijk.
Missen sportschool en pinautomaat. Huizen zijn onverkoopbaar.
Ik heb geen vertrouwen in de gemeente dat er geld komt voor de plannen om de leefbaarheid te
vergroten.
Ik heb geen vertrouwen, het kost enorm veel geld en geeft teveel overlast.
Ik heb geen woning in het dorp Moerdijk maar wel buiten de bebouwde kom. Ik wil wel duidelijkheid
hebben als ze de Roode Vaart gaan doortrekken, die komt dan wel erg dicht bij mijn huis. Er komt dan
grondwater omhoog.
Ik heb genoeg in de stank gewoond. Wacht al 25 jaar op een fietspad naar Zevenbergen. Er is al jaren
een potje om de haven op te knappen maar er wordt meer afgebroken. Je gaat toch geen nieuwbouw
meer plaatsen? Zonde van het geld, kom daar de bewoners mee tegemoet. Als je straks niet meer uit de
voeten kan zit je hier geïsoleerd.
Ik heb het idee dat alles al beslist is net zoals het industrieterrein. We hebben gewoon niets in te brengen.
De geluidswal is nutteloos, die houdt geen stank tegen en het geluid is doenbaar. Jullie willen deze alleen
plaatsen om daar de vervuilde grond onder te storten. De gemeente/provincie ruiken nooit iets. Als je een
klacht indient wordt het behandeld en krijg je netjes een brief. Maar als ze terugbellen en je stelt
kritische vragen dan breken ze het gesprek af. 120 na Shell voor zware chemische bedrijven. Alles wordt
10 x zo erg dan dat het nu is. Weg leefbaarheid. Ze gaan nog verder uitbreiden, bijna in de bebouwde
kom waar het toch al niet leefbaar is. De poen is belangrijker.
Ik heb hier jaren met plezier gewoond maar zie de laatste jaren alles steeds minder worden. Er is meer
stank- en verkeersoverlast. Geen onderhoud dorp, de haven of nieuwbouw. Scholen en kerken
verdwijnen. Winkels en bedrijven verdwijnen. Verenigingen kunnen nauwelijks in stand blijven. Huizen
en bedrijven worden hierdoor onverkoopbaar. Dit geheel maakt ons dorp steeds minder aantrekkelijk.
Subsidies gaan vooral naar andere plaatsen binnen de gemeente.
Ik heb nog wel een vraag. Als wij moeten ruimen voor de haven wat is dan de volgende stap. Het ruimen
van DE BIESBOSCH.
Ik hoop dat als het toch zover komt dat we hier toch weg moeten dat er dan een goede regeling is voor
woningbezitters, ik ben bang dat we echt afgescheept worden met een belachelijk bedrag en dat voor ons
zeer moeilijk zal zijn ergens anders iets te vinden.
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Ik hoop dat de gemeente het verstand gebruikt en het geld voor de mensen gebruikt zodat we terug
kunnen krijgen wat we nu ook hebben. Wij hebben niet om de industrie gevraagd. Dat was volgens mij
het rijk in de jaren 60, 70. Dus stel de mensen schadeloos en niet alleen de huiseigenaren maar zorg dat
degene die nu huren ook terug krijgen wat ze nu hebben.
Ik hoop dat deze vragenlijst niet tegen ons gebruikt gaat worden. Wij hebben niet gekozen om te
vertrekken, dit is een gevolg van het gestuntel op gemeentelijk niveau. Laat de burger niet de dupe
worden. Aangezien de andere zijde van de balans te maken heeft met het brood van vele huishoudens in
en rondom Brabant, verwacht ik ook dat wij er op kunnen rekenen dat onze woning in gelijke staat op
een andere plek in Zevenbergen kan worden hergebouwd, met een zelfde lap grond op kosten van de
gemeente en of andere instanties als compensatie voor de geleden schade. Ik hoop dat ze bij zich zelf te
rade gaan wat het voor hun en hun gezinnen zou betekenen als zij in deze situatie zouden zitten.
Ik hoop dat er duidelijkheid komt en veel onrust wegneemt bij de inwoners.
Ik hoop dat er duidelijkheid komt voor de inwoners, zijn nu wel er aan toe om eens eerlijk behandeld te
worden.
Ik hoop dat er duidelijkheid komt voor Moerdijk dorp. We zijn al te lang aan het lijntje gehouden met
allerlei plannen waar niets van uitgekomen is.
Ik hoop dat er een goede en passende oplossing wordt gevonden en dat er nu eindelijk eens meer
openheid wordt gegeven. Alle instanties horen elkaar niet zo tegen te blijven spreken.
Ik hoop dat er gauw duidelijkheid en een stukje zekerheid komt.
Ik hoop dat er in februari 2014 een beslissing komt, dan komt er rust voor ons allemaal. De overheid
moet met een voorstel komen voor vergoedingen want je kan je huis aan de straatstenen niet meer kwijt.
Dit kan ik niet verkroppen op mijn leeftijd. Ik haal de ombudsman erbij of een advocaat, het kan niet
anders. Het dorp moet weg, er is geen andere oplossing. Als ze wachten tot 2030 zijn wij al dood en
leven verder in armoede. Dat moeten ze begrijpen. Onverkoopbaar wat 7 jaar oud is, schandalig.
Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt en dat Moerdijk zeker geen tweede Doel wordt.
Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt!
Ik hoop dat er weloverwogen besluiten worden genomen en dat daarbij iedereen gehoord wordt. Wat ik
me wel afvraag is of de commissie Nijpels zich echt heeft afgevraagd wat de nut & noodzaak zijn ?? Wat
zit hier achter ? Welk krachtenspel ?
Ik hoop dat het dorp Moerdijk behouden blijft zonder veel overlast.
Ik hoop dat jullie voor ons de juiste oplossing weten en de schade die wij daardoor oplopen dat jullie
daar een vergoeding voor geven.
Ik hoop dat na inventarisatie van de uitkomst van deze enquête, mensen persoonlijk benaderd gaan
worden over een eventuele verkassing van het dorp, waarbij zij de gelegenheid krijgen hun visie te geven
op hoe dat dorp er uit zal komen te zien.
Ik hoop dat welke beslissing er ook genomen wordt, dat Moerdijk geen tweede Doel wordt. Dat hebben
de bewoners van Moerdijk zeker niet verdiend.
Ik hoop dat ze de plannen snel doorzetten en niet iedereen laten af laten wachten met onduidelijkheden.
Ik hoop van harte dat het geen langdurige kwestie wordt en dat de mensen niet lang in onzekerheid
hoeven te leven wat en hoe er wordt besloten.
Ik hoop wat de uitslag ook wordt als men kiest dat Moerdijk blijft vind ik dat prima. Maar dan eens en
voor altijd van dat gezeik af. En niet als er een nieuwe directeur van het industrieterrein komt weer
hetzelfde gezeik. En laat Rotterdam eerst maar de Maasvlakte 2 volbouwen en Antwerpen Doel weer
bewoonbaar maken (dit is hetzelfde eerst mensen uitkopen en 30 jaar later zijn de plannen gewijzigd en
gaat men Doel weer bewoonbaar maken) dus over weggegooid geld gesproken.
Ik kan me voorstellen dat de haven van Moerdijk belangrijk is voor de economie. Als hiervoor het dorp
moet verdwijnen hoop ik dat de bewoners van Moerdijk met respect worden behandeld. Ik denk dan aan
de huizenbezitters en aan de mensen met een goedkope huurwoning.
Ik maak me grote zorgen om de verkoop van mijn huis en denk dat er geleden schade is. Oplossing?
Ik maak me niet zo druk over alle plannen. Ik ben 71 en als plannen doorgaan ben ik misschien wel 80.
Dan kan ik waarschijnlijk naar het verpleeghuis. Tot die tijd wil ik graag hier wonen.
Ik mis de mogelijkheid voor het aanvragen van thuisbezoek. Bij deze wil ik me hier graag voor
aanmelden.
Ik moet wijken voor het algemeen belang o.a. LPM en de nieuwe trace van TenneT. Gemeente Moerdijk
heeft een zorgplicht naar mij toe. Maar het tegenovergestelde is er aan de hand ...geen interesse voor hoe
ik verder moet leven /wonen met mijn jong gezin en bedrijfsvoering. Ik heb alleen plichten en geen
rechten volgens de gemeente. Wel maximaal ozb betalen, maar bij vragen over mijn problemen geven ze
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geen antwoord ...het is echt verschrikkelijk hoe ze met ons omgaan .Ik word behandeld nog minder dan
een nummer ...en ze willen het gewoon niet begrijpen in wat voor situatie ik terecht komt/zit.
Ik snap dat de verwezenlijking van de plannen een enorme economische boost geven en sta hier dan ook
volledig achter. Ook voor onze nageslacht is werkgelegenheid in de toekomst erg belangrijk, deze
plannen zouden dan ook een enorme opleving kunnen betekenen voor West-Brabant.
Ik snap echt niet dat u tegen alle adviezen in Moerdijk dorp wilt behouden.
Ik vind dat er te emotioneel met het dorp wordt omgegaan. Als het bedrijfsleven hier echt kansen ziet,
moet men die pakken en de bewoners een financieel alternatief bieden om schadeloos te stellen en
opnieuw te beginnen. Ons appeltje voor de dorst is weg.
Ik vind dat er voldoende geïnvesteerd moet worden in het dorp zodat ik er kan blijven wonen.
Ik vind de vragenlijst erg kort, ik ben erg benieuwd hoe dit nu weer verder afloopt.
Ik vind deze enquête onder de maat. Na ieder antwoord stelt u de vraag: Kunt u uw antwoord toelichten,
terwijl het zou moeten zijn: U bent verplicht uw antwoord toe te lichten. Als ik geen toelichting invul,
kan ik namelijk niet verder. Geeft men er de voorkeur aan om de vragenlijst op te sturen, dan is deze
verplichting er niet. Als er dan niets ingevuld is, worden deze vragenlijsten dan wel meegenomen in de
uitslag ?
Ik vind het heel erg dat mijn kinderen en kleinkinderen niet hier kunnen blijven wonen. Als je het aantal
kankerpatiënten op het dorp gaat tellen sla je echt achterover. Hoe zou dat nou komen? Ik weet het wel
en raad mijn kinderen en kleinkinderen aan ergens anders te gaan wonen, hoe erg ik dit ook vind.
Ik vind het heel erg dat mijn ouders hun huis misschien niet meer kwijt kunnen. Ook voor de oudere
mensen in Moerdijk, die kunnen helemaal niet meer weg. Ik wens jullie heel veel succes.
Ik vind het heel triest om in deze negatieve spiraal te zitten. Het was altijd gezellig op het dorp, maar de
laatste jaren is het dorp heel hard achteruit gegaan. Industrieterrein dermate gegroeid waardoor geluiden stankoverlast steeds erger wordt. Zeker nu het dorp negatief in het nieuws is gaat je dat niet in de
koude kleren zitten.
Ik vind het jammer dat de gemeente en overheid niet duidelijk zijn over de plannen met het dorp, want
het plan en de uitvoering van het concept worden toch wel uitgevoerd en ze moeten duidelijk zijn over
de waarde van de huizen! Want het kan nu niet zo zijn dat de huizen niks meer waard zijn, al denken een
hoop mensen dat! Het is ook heel jammer dat de gemeente de aanlegsteiger in de haven heeft laten
slopen en de pallen net boven de waterlijn laat staan! Nu is het aanzicht in de haven weg ondanks dat er
een goede steiger weg is gehaald! Plaats er anders een nieuwe voor terug. maar dat doen ze ook niet. Wel
slopen maar niks terug voor de bevolking. Alleen in andere kernen dingen opknappen of veranderingen
aanbrengen die meer geld kosten dan begroot. Ik hoop dat de gemeente bij de eerst volgende vergadering
met een plan van aanpak komt anders heb ik weinig vertrouwen in de gemeente!!! Ze hebben nu een half
jaar de tijd gehad om met een betere smoes te komen of hebben ze nog meer huichelaars een onderzoek
laten doen dat ze dan weer laten lekken en dat het dorp weer met een zwarte uitdrukking in het nieuws
komt!
Ik vind het jammer. Het is een fijn dorp en ik hoop dat jullie met een goede oplossing komen voor
bewoners en zeker voor bezitters van woningen. En hoop dat jullie onze gezondheid hoog in acht nemen.
Ik vind het verschrikkelijk dat ik door toedoen van de overheid geen toekomst meer heb. Alles word je
afgenomen om nog een leuke oude dag te hebben. Ons huis is niets meer waard. Tevens is de helft van
de waarde van het huis van mijn ouders (de erfenis) van ons afgenomen. De totale waarde bij elkaar €
350.000. U kunt zich wel voorstellen dat wij menige nachten wakker liggen van het onrecht wat ons
wordt aangedaan.
Ik vraag om snel duidelijkheid te geven, we leven in onzekerheid en dit hele gebeuren heeft overal
invloed op in het dagelijks leven. Er gaat geen dag voorbij zonder er aan te denken of ermee
geconfronteerd te worden, zoals de ombudsman omschreef we zitten gegijzeld in onze koopwoningen.
Wij staan met ons rug tegen de muur mijn/onze toekomst is in 1 keer weggegooid door dit hele
gebeuren. ONS HUIS IS ONVERKOOPBAAR. Mijn man en ik hebben heel hard gewerkt om het straks
goed te hebben en dat alles is nu ons afgenomen. Wij willen duidelijkheid en eerlijkheid en niet continu
worden voorgeschoteld met mooie verhalen over leefbaarheid. Die is er niet en nooit geweest en zal er
zeker met alle havenstrategieën ook nooit kunnen komen. Het wordt er alleen maar slechter op.
Ik wens de gemeente veel wijsheid toe bij het nemen van beslissingen in deze kwestie. Een moeilijke
beslissing want deze raakt direct het leven van dik 1100 mensen. Maar beste gemeente, NEEM in ieder
geval een beslissing, duidelijkheid is alles wat wij op dit moment wensen, de rest is uitwerking.
Ik werk ergens anders, als het dorp blijft zou ik toch die richting willen. Het is lastig om met het
openbaar vervoer naar de Lage Zwaluwe te komen. Ik heb altijd een auto nodig voor woon-werkverkeer,
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ziekenhuis, dokter, fysio, pinnen, sportschool, supermarkt, familiebezoek en instanties. De wandelroutes
zijn kort, beperkt en eentonig. Er is geluids-, verkeer- en stankoverlast.
Ik werk vanuit Moerdijk met eigen bedrijf, doch niet in Moerdijk. Ik stel voor bewoners uitkopen met
verhuiskosten en schadevergoeding en geld dat gebruikt zou worden voor voorzieningen e.d. hierbij
leggen en niet eerst proberen om het leefbaarder te maken.
Ik wil de gemeente Moerdijk vragen om gewoon hun gezond verstand te gebruiken. En als ze dit gaan
gebruiken ze misschien ook wel tot de slotsom komen dat ze gewoon niet alles kunnen hebben zoals ze
dat graag zouden willen. Een goedlopende economie en een koopje wat betreft de mensen die daar de
prijs voor moeten betalen. Dit is niet alleen mijn mening maar ook nog van mensen waarvan je mag
verwachten dat ze weten waar ze over praten zoals dhr. Nijpels en de SER. Maar de gemeente Moerdijk
zegt in principe jaaaa dat is wel zo maaaaar wij kunnen dat wel. Dit noemen ze in mijn taal bullshit. En
deze gemeente/burgemeester moeten we dan maar vertrouwen dat hij het beste met ons voor heeft en ook
weet wat goed voor ons is. Grootheidswaanzin!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik wil garantie voor mijn koopwoning dat als ik eventueel groter wil gaan wonen (binnen het dorp), mijn
huis verkoopbaar is. Door alle uitspraken die er gedaan zijn zitten we "opgesloten" in ons huis/dorp.
Ik wil hier blijven wonen/ Alleen als er veel mensen vertrekken en het wordt Doel 21 dan niet! Ik vind
dat er een garantie moet komen voor de mensen die nu besluiten om te blijven en als de leefbaarheid
door vertrek van andere mensen niet meer te realiseren is. Dat we dan wel ons huis kunnen verkopen
tegen een realistisch bedrag om te verhuizen in Moerdijk dan wel ergens anders willen gaan wonen. Ik
vind ook dat er snel duidelijkheid moet komen wat er nu gaat gebeuren (concrete plannen). Als er wordt
besloten voor de leefbaarheid te gaan, dan Moerdijk weer positief in het nieuws te brengen. Zodat alles
hopelijk weer aan gaat trekken (huizenverkoop) als het al niet kapot is gemaakt door de negatieve
publiciteit!!
Ik wil mijn huis kwijt!!! tegen de taxatieprijs!!
Ik wil wel blijven, maar mijn verstand zegt wegwezen. Als de gemeente garandeert dat ik de waarde van
mijn huis altijd krijg, dan blijf ik. Dus ook over 20 jaar de reële waarde.
Ik woon mijn hele leven al in Moerdijk. Ik heb een fijne jeugd gehad, ben vrijwilliger bij de
Sinterklaasclub en voetbalvereniging en speel in het dameselftal van v.v. TPO. Door de plannen die
bestuurders van de gemeente hebben, zie ik mijn toekomst op Moerdijk in rook op gaan! Mijn partner en
ik hebben besloten om ons elders te gaan vestigen in de gemeente. Wij gaan op zoek naar een betaalbare
woning en plaats met leefbaarheid en gezondere leefomstandigheden!
Ik woon nu 46 jaar in Moerdijk en dit met veel plezier. Ik ben druk in het verenigingsleven en draag het
dorp en de mensen een warm hart toe. Echter, na de laatste perikelen rondom het industrieterrein ben ik
eens gaan nadenken wat er nu werkelijk aan het gebeuren is. Voorheen was ik halsstarrig en zei dat het
allemaal niet zo'n vaart zou lopen. Door het rapport Nijpels ben ik gaan inzien dat de leefbaarheid in het
dorp al sterk achteruit is gegaan en dat dit alleen maar erger kan gaan worden. Zelfs als de huidige
plannen niet doorgaan, kun je onmogelijk volhouden dat de leefbaarheid niet in het geding komt. Wat
mij stoort is dat de gemeente dit zelf niet onderkent en nog nooit met de burgers over enige vorm van
compensatie heeft gecommuniceerd. Ik wil graag een voorbeeld geven van onze situatie waarbij hopelijk
duidelijk wordt hoe deze ons gezin beïnvloedt: Mijn vrouw werd in 2010 ernstig ziek. Na een lang
ziekbed en een zeer moeilijke tijd is zij gelukkig weer thuis, zij het gehandicapt. Wij hebben van tevoren
de afspraak gemaakt dat als zij het afgenomen rijbewijs niet terug zou kunnen krijgen we zouden
vertrekken uit het dorp i.v.m. winkels, zorg, gelijkvloers ets. Gelukkig heeft zij een aangepast rijbewijs
kunnen halen. Was dit niet het geval geweest hadden we nu uit het dorp moeten vertrekken. U begrijpt
dat dit in de huidige situatie schier onmogelijk is. Door dit gedoe ben je een gevangene van je eigen huis.
Ik woon nu 8 maanden op Moerdijk en het valt mij tegen wat er hier aan voorzieningen zijn voor
slechtziende mensen.
Ik woon zelf op de Steenweg en als dan alles door zou gaan vind ik dat er een strengere controle op
sluipverkeer moet worden nageleefd. Maar als de Roode Vaart goed wordt omgelegd zal dit zeker tot
vermindering van sluipverkeer leiden.
Ik woonde hier graag. Dat er weinig voorzieningen zijn wisten we toen we hier kwamen wonen. Dat is
ook het probleem niet. De onzekerheid, onduidelijkheid van wat er gaat gebeuren maakt me gek. Ik voel
me niet prettig in mijn eigen huis sinds de negatieve berichten de media inkwamen. Je moet hard werken
om je maandelijkse hypotheek te betalen en waarvoor? Een huis wat de helft nog waard is!! Ondanks dat
we al een heel eind zijn met de verbouwingen zou ik liever de boel de boel laten en ergens opnieuw
beginnen zodat je weet dat je de hypotheek betaalt voor iets wat zich terugverdient op je oude dag i.p.v.
in deze bodemloze put... Het bos en het strandje was één van de grote voordelen. We hebben honden en
het is zo een fijne plek, maar dit verdwijnt door de geluidswal en de haven. Erg jammer! Nee, ik denk
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dat er weinig toekomst is voor Moerdijk. Dat de provincie kiest voor economische groei begrijp ik
overigens wel. Voor uitbouw van industrie aan water is het hier perfect, maar hier maak ik als bewoner
liever geen deel van uit en zou dan willen verhuizen zodat er alle ruimte is om de provincie en
havenschap te laten doen wat zij denken dat goed is....
Ik zelf en vele anderen zouden de metershoge geluidswal die gepland staat, graag vervangen door een
veel lagere dijk met een grote uitbreiding van het bomengebied bij de Appelzak.
Ik zie mogelijkheden met toegevoegde waarde om Moerdijk op een positieve manier op de kaart te
zetten door het creëren van een bijzondere trekpleister dat kan voorzien in diverse behoeftes zowel
lokaal, regionaal, cultureel, creatief, lerend, ontspannend, culinair en sociaal maatschappelijk.
Ik zit er niet op te wachten om te vertrekken uit het dorp. Mensen die straks op LPM werken, willen in
de pauze hun boodschappen doen, even naar een supermarkt om een broodje te halen etc. Ook willen
mensen graag dicht bij hun werk wonen. Daarom is het volgens mij van groot belang dat er ook een
supermarkt komt, huizen worden gebouwd etc.
Ik zou binnenkort graag naar een aangepaste woning verhuizen, dit is niet mogelijk in Moerdijk. We
zitten nu wel met onze huidige woning in de maag die flink in waarde is gedaald. Het fietspad wordt ons
al jaren toegezegd. Van 3 scholen naar 1. Van 2 cafés naar 1. Van 3 kerken naar 1. Het verenigingsleven
krimpt flink. De haven is aan het verpauperen. De loods bij de haven is al jaren weg maar er staan nog
steeds hekken om een aanfluiting van de mensen die van het pandje gebruik maken, Dit doet afbreuk aan
het natuurgebied. Geen postkantoor meer. Winkelmandje is 10x kleiner dan het was. De Steenweg zou
geheel opgeknapt worden maar dit is maar voor de helft gebeurd. Zolang de Roomse school eraf is
wachten we al jaren op vrije sector woningen. Het dorpspunt is al afgebroken. Met alleen maar de
afgekeurde enquête in mijn achterhoofd, heb ik totaal geen vertrouwen in de gemeente, provincie en het
Rijk.
Ik zou graag de persoon willen spreken die het onderzoek van Nijpels heeft verzonnen om te gaan doen.
Was het om Nijpels een extraatje te geven voor het einde van het jaar want het was toch niet nodig. Het
was toch al bekend hoe alles moest lopen, maak geen slapende honden wakker. Het is de eerste messteek
die wij gekregen hebben want we wisten al dat we meer industrie zouden krijgen. Zolang onze omgeving
er nog geen benul van had konden we onze woning misschien nog verkopen en op tijd weg wezen. Het
was zeer zeker niet slim want tegenwoordig wordt alles i.v.m. de techniek snel bekend gemaakt. Tevens
het LPM park wat nu weer uitgesteld wordt omdat een paar mensen het niet eens zijn met de plannen. 2e
messteek .Toch wel raar want is het niet stom om eerst van alles te slopen en omgeving te veranderen
voor LPM park en dan naderhand zeggen het is niet goed? Voordat wij beginnen aan een verbouwing
van ons huis moeten we eerst vergunning aanvragen/hebben en weten wat we kunnen doen voordat we
gaan beginnen. Is dat ouderwets ???? De 3e messteek verwachten we dan ook volgend jaar (2014) en dan
weten we dat we gedoemd zijn om op Moerdijk te blijven wonen. Alle gevolgen die we dan moeten
ondergaan stank/geluid/overlast verkeer enz. O ja dan natuurlijk nog even een notitie over het
treinverkeer wat langs Moerdijk rijdt. Industrieterrein wordt groter dus dan wordt dat natuurlijk ook
meer. Vraag aan de mensen die er dichtbij wonen wat dat voor gevolgen voor hen heeft. Ook natuurlijk
wat zit er in de wagons en daar kan ook van alles mee gebeuren. De spoorlijn wordt nooit verlegd want
ligt nu heel goed. Dichtbij Lage Zwaluwe en Kijfhoek. Zo is dit nog maar het begin maar als jullie nog
meer willen weten je weet me te vinden.
Ik zou graag in een zelfde mooi appartement willen wonen als nu. Rustig gelegen en dicht in de buurt
van mijn werk.
Ik zou het fijn vinden als er naar de inwoners van Moerdijk duidelijk wordt gemaakt wat er in de
toekomst gaat gebeuren met de kern. Gemeente, havenschap, provincie weten volgens mij al lang wat het
gaat worden. Wij als inwoners van de kern Moerdijk hebben recht om te weten wat er al op de planning
staat.
In de tijd dat ik woonachtig ben in Moerdijk is dit de derde aanloop naar uitbreiding van het
industriegebied. Ik heb nergens kunnen lezen dat gepoogd gaat worden om het gebied te gaan
herwaarderen d.m.v. verplaatsen/uitkopen bedrijven. Als ik in ogenschouw neem dat er veel
bedrijfspanden leeg staan en vele terreinen zijn ingenomen door bedrijven die nauwelijks of helemaal
geen werkgelegenheid bieden (opslag en handel in voertuigen etc.), dan vraag ik mij af of hier misschien
niet een betere, lees andere aanzet is te geven aan de plannen. De bevolking zal dan niet zo afwijzend
staan tegenover de huidige plannen. Bovendien vraag ik mij ook af of in de huidige tijd er veel bedrijven
zullen willen verkassen naar Moerdijk met in het achterhoofd de voorwaarden voor nieuwe vestigingen
(terreinen vanaf 5 ha. netto, hoge grondprijs etc.). Voorts denk ik dat de samenwerking met Rotterdam
en Antwerpen niet erg groot zal zijn. Beide havens zullen eerst aan zichzelf denken en vervolgens aan
andere mogelijkheden. Wordt hier ook niet mogelijkheden die andere industrie- en havengebieden
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bieden vergeten ? Vlissingen ligt aan zee met een grote vaardiepte. Terneuzen biedt aan logistieke
dienstverleners nog andere voordelen zoals o.a. de haven van Zeebrugge!!! Ook vind ik het argument
van de zeegaande coasters niet erg sterk. Indien je dat als vestigingsargument brengt, zul je ook de
Franse en Engelse havens in de Kanaalregio mee moeten nemen in de overwegingen. Kortom, naar mijn
mening is er nog wel het en en ander aan de plannen af te dingen.
In plaats van een logistiek park kan ook worden geïnvesteerd in duurzaamheid of duurzame oplossingen
zoals windenergie (windmolenpark), zonne-energie (zonnepanelen), datacentre (server park). Wij wonen
nu 6 jaar in het dorp Moerdijk en hebben als gezin veel geïnvesteerd om succesvol in de
dorpsgemeenschap te integreren. We voelen ons thuis in het dorp Moerdijk zoals het nu is.
In plaats van een logistiek park kan ook worden geïnvesteerd in duurzaamheid of duurzame oplossingen
zoals windenergie (windmolenpark), zonne-energie (zonnepanelen) en datacentre (serverpark). Wij
wonen nu 6 jaar in het dorp Moerdijk als gezin en hebben veel geïnvesteerd om succesvol in de
dorpsgemeenschap te integreren. We voelen ons thuis in het dorp Moerdijk zoals het nu is.
In principe wil ik graag in Moerdijk blijven wonen, maar ik ben bang dat veel huizenbezitters uit zullen
wijken naar elders als hen daartoe de gelegenheid wordt geboden. De leefbaarheid in het dorp komt
hierdoor in het geding. Dit is de eventuele vertrekkers niet aan te rekenen, want voor velen heeft zich een
financiële ramp voltrokken nu door de vele negatieve publiciteit over Moerdijk huizen onverkoopbaar
zijn geworden, dan wel na verkoop van de huizen de eigenaars met een restschuld opgezadeld worden.
Als de gemeentelijke overheid zou kunnen garanderen dat huizenbezitters een vergelijkbare prijs voor
hun huis krijgen bij verkoop als in een overeenkomstig dorp zonder industriepark, neemt die veel onrust
weg.
In tijden van verbouwing (en dan spreek ik over tienduizenden euro's) is het erg zuur om nu in deze
impasse te verkeren. Ik wil dat de gemeente zo snel mogelijk met concrete toezeggingen komt en deze
ook uitvoert!
Investeren in het dorp heeft geen zin als je een muur van 30 meter hoog krijg en aan de andere kant
industrie. Dan is onze woning onverkoopbaar. Dan nog de stank en de overlast die je dan krijgt en de
negatieve publiciteit inzake de brand. Door dit alles is een onleefbare situatie ontstaan dus wat jullie ook
beslissen het verlies aan onze woning moet ten alle tijden gecompenseerd worden.
Je hebt een mooie bijlage gemaakt bij de vragenlijst. Het zijn allemaal beloftes die de gemeente al jaren
doet en doet er dan niets mee. Waarom zegt Wethouder Schenk Bril als LPM niet door zou gaan, hebben
wij geld klaar liggen voor de leefbaarheid van dorp Moerdijk. Waarom heeft hij dan niet eerder wat
gedaan
Laat de geluidswal achterwege. Investeer dat geld in het dorp, knap de haven op, geef de basisschool
meer financiële steun. Zorg ervoor dat de groenvoorzieningen netjes worden onderhouden, niet door de
goedkoopste hovenier 1 x per maand over het gras laten racen maar laat het netjes maaien. Controleer
regelmatig het straatwerk zo mooi als het was in de jaren '80. Kijk maar eens naar oude foto's van
"Moerdijk te kijk", een toen vierjarig evenement. Als er iets positiefs is te melden over de ontwikkeling
van Moerdijk, bericht dit dan ook uitgebreid in de media.
Laat het dorp bestaan. Als de mensen weten dat de gemeente wat doet en niet voor het grote geld gaat en
het dorp afbreekt. Dit gaat nu best goed. In Rotterdam - Pernis gaat al heel lang industrie en wonen
samen, dat moet hier ook kunnen. Doen jullie je best voor behoud van het dorp?
Laat Moerdijk svp geen 2e Doel in België worden en zeker geen sterfhuisconstructie. Handel het e.e.a.
zo snel mogelijk naar behoren af en laat de mensen niet in onzekerheid zitten. Laat ons als inwoners niet
met onverkoopbare huizen zitten waar wij ons hele leven voor gewerkt hebben (weg appeltje voor de
dorst). Geef snel duidelijkheid !!
Laat provincie en gemeente hun verantwoording nemen en laten zien dat wonen in het dorp naast
industrie toch mogelijk is. Moeten nu daadkracht tonen, er is al 30 jaar niets meer gebeurd in het dorp,
een schandalige zaak.
Leefbaarheid zou centraal moeten staan. Dan start je toch met een stelling over wat leefbaarheid is of
met een vraag over wat men verstaat onder leefbaarheid. Jammer, want voor de bewoners gaat het echt
ergens over. Behalve 1 plaatje en 1 echte maatregel i.v.m. geluid heb ik niets of niet veel aan
feitelijkheden mogen ontdekken c.q. ontvangen. Ben benieuwd wat met de resultaten van deze
vragenlijst gebeurd.
Leuke plannen en ideeën, geen geld. Aardige burgemeester, nieuwe verkiezingen weggestemd zeker.
Gedeputeerden van de provincie. Misschien een burgemeesterspost in Maastricht. Directeur van het
Havenschap, deze wisselt per 2 jaar dus geen zorgen. Al deze genoemde posten hebben het historieboek
niet gehaald met een naam erbij. Het dorp overleeft weer en krabbelt omhoog, daarom heeft het een
naam in de historie en dat zal nog lang zo blijven want deze wordt nog niet afgesloten. Ik zal daarvan
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nog een lang gedeelte mee gaan maken en ik denk mijn kinderen ook. Tot over 6 à 7 jaar met een nieuwe
vragenlijst over hetzelfde onderwerp in een ander jasje gepresenteerd door een andere club mensen.
Luister nou toch eens echt naar de mensen!!!!
M.b.t. tot punt 6 zijn ook de volgende opties nog mogelijk: Na uitkoop van de huiseigenaren hen de
mogelijkheid bieden om de woningen vervolgens te gaan huren van de gemeente in geval ze uiteindelijk
toch liever hier zouden willen blijven wonen. Het dorp in zijn geheel “verplaatsen” naar een andere kern
binnen de gemeente Moerdijk.
M.b.t. tot punt 6 zijn ook de volgende opties nog mogelijk: Na uitkoop van de huiseigenaren hen de
mogelijkheid bieden om de woningen vervolgens te gaan huren van de gemeente in geval ze uiteindelijk
toch liever hier zouden willen blijven wonen. Het dorp in zijn geheel “verplaatsen” naar een andere kern
binnen de gemeente Moerdijk.
Maak aub het dorp leefbaar, dat onze kinderen hier kunnen blijven wonen en niet gedwongen worden te
vertrekken.
Maak het leefbaar en hou het zo.
Media praat voor de inwoners van het dorp Moerdijk en heeft de zaak enorm opgeblazen. "Moerdijkers
willen weg" en "Moerdijkers zijn bereid te verhuizen". Onderzoek van BN de Stem: Meer dan de helft
wil weg. Mij is nooit iets gevraagd. Bij rondvraag onder de bewoners wil 80% niet weg, alleen de
import. Onvoorstelbaar dat de burgemeester het plan zo aankondigt en vervolgens zo naïef reageert.
OZB waarde + 20% verhuiskosten vergoeden bij verhuizing is te gek voor woorden. Minstens het
dubbele bij gedwongen vertrek. Dit onderzoek is anoniem en dat is jammer, er kan mee gesjoemeld
worden.
Mening enquête: Slecht uitgevoerd, er worden geen concrete vragen gesteld, wat mij betreft weggegooid
geld. Mening dorp Moerdijk: Opheffen en kansen bieden aan bewoners door toekennen van hulp bij
verhuizen, hulp bij oversluiting hypotheek. Tijdelijke terugverhuur woning is een relatief goedkoop
hulpmiddel hierbij. Leefbaarheidsvisie beleidvoerders? Krom! Een speeltuin, fietspad, gemeentehuis
verbeteren de woningwaarde niet. De uitspraken van Nijpels al helemaal niet. De consequentie hiervan
moet gedragen worden door de opdrachtgevers. Tevens heeft de SER afdeling Brabant aangegeven dat
het dorp beter kan worden verwijderd (14 nov. jl). Geef ons duidelijkheid zodat we verder kunnen met
het bouwen aan onze toekomst.
Mijn droom is dat het hele dorp opgepakt en ergens anders neergezet wordt, zonder industrie dat het dorp
een onveilig gevoel geeft. Ook ben ik van mening dat deze enquête een loze belofte van de gemeente is.
Een referendum is een betere oplossing. Dan weet iedereen van het dorp of we wel of niet blijven
bestaan en moet de gemeente wel naar ons luisteren. Geef iedereen de mogelijkheid om te verhuizen als
men dat wil, met een goede regeling. Niet wachten totdat alles uit elkaar valt en mensen met schulden
blijven zitten omdat ze hun huizen niet kunnen verkopen voor de prijs die het waard is. Ik heb heel mijn
leven hier gewoond, het is een fijn dorp om op te groeien, maar helaas wordt dat in een rap tempo teniet
gedaan. Daar wil ik niet wonen, hoezeer ik graag in mijn huis wil blijven. Gezondheid en leefomgeving
is belangrijker voor mezelf en mijn kind.
Mijn hart zegt blijven maar mijn verstand zeg weggaan. Als de gemeente mij zwart op wit kan geven dat
ik straks mijn waarde van mijn woning ook daadwerkelijk krijg dan zeg ik blijven. De geluidswal vind ik
ook niet zo prettig, aangezien ik daar straks tegenaan kijk en waarschijnlijk de zon hier op het dorp om
17:00 weg is, wordt het wel somber.
Mijn hele leven woon ik al in het dorp Moerdijk. Mijn familie woont hier, de vriendenclub en ik doe veel
vrijwilligerswerk voor de plaatselijke voetbalvereniging. Ik wandel graag en regelmatig met onze hond
door de polder en natuurgebied de Appelzak. Omdat ik geen vertrouwen heb in de leefbaarheid op ons
dorpje ben ik bereid om dit alles op te geven en elders een nieuwe start te maken. Laat ons niet te lang in
onzekerheid zitten!
Mijn huis staat sinds april 2013 te koop en door alle commotie nu onverkoopbaar. Oudedagsvoorziening,
zeker in mijn geval, loopt zowel financieel als geestelijk een enorme schade op. Wie helpt ons uit de
zorgen?
Mijn man en ik zijn op een bepaalde leeftijd gekomen en gezondheid wordt wat minder. Daarom zouden
we graag naar een seniorenappartement willen verhuizen. Toen in september jl. dhr. Nijpels namens het
havenschap, de provincie en de gemeente Moerdijk zich uitsprak, bleek onze eigen woning ineens
onverkoopbaar. Hoe nu verder? Onze woning te koop aanbieden heeft geen enkele zin, omdat er geen
enkele aspirant koper op af komt. Moeten wij nu dan tot onze dood hier in onze eigen woning blijven
wonen? Daarna kunnen onze kinderen het wel dichtspijkeren. Dus alle woningen opkopen want over 10
of 15 jaar raakt men nog steeds niet zijn woning kwijt. Wij hebben veel schade geleden en dat blijft.
Mijn toekomst ligt ergens anders en ik hoop dat politiek Moerdijk daar aan mee wilt helpen.
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Mijn vrouw en ik zijn op een bepaalde leeftijd gekomen, de gezondheid wordt wat minder. Daarom
zouden we graag naar een seniorenappartement willen gaan verhuizen. Maar toen in september jl. dhr
Nijpels namens het havenschap, de provincie en de gemeente Moerdijk met zijn uitspraak kwam, bleek
onze eigen woning ineens onverkoopbaar. Hoe nu verder? Onze woning te koop aanbieden heeft geen
enkele zin, er komt geen enkele aspirant verkoper op af. Moeten wij nu dan tot onze dood hier in onze
eigen woning blijven wonen? Dan kunnen daarna onze kinderen het maar dicht spijkeren. Dus alle
woningen opkopen, want over 10 of 15 jaar raakt men nog steeds niet zijn woning kwijt.
Mocht de uitslag van de enquête aanleiding zijn voor het kiezen van een andere strategie, bijvoorbeeld
opheffen van de kern Moerdijk op termijn waarvoor het uitkopen van bewoners noodzakelijk wordt, dan
lijkt me op het moment van die keuze een toezegging over een financiële regeling te zijner tijd wenselijk.
Voor de leefbaarheid frequenter toezicht en handhaving van sommige verboden zoals het parkeren van
auto's op trottoirs. Kinderwagens en rollators horen op de stoep.
Mocht er ooit uitgekocht worden dan zou het fair zijn als de gedane investeringen met de prijs die we
voor het huis krijgen om weg te gaan, doorberekend worden t.o.v. de buren die geen investeringen
hebben gedaan, zodat we dezelfde investeringen in een eventueel volgend huis ook kunnen doen. Als er
in dorp wordt geïnvesteerd dan moet dit ook positief in het nieuws worden gebracht, zodat er eventueel
nieuwe gezinnen zich ook in het dorp gaan vestigen.
Mocht het uiteindelijke besluit toch zo zijn dat er geen toekomst meer is voor ons dorp dan zou dit
jammer zijn. Uiteindelijk kun je van ieder huis een thuis maken, alleen het sociale aspect zul je niet gauw
terug vinden. Ook voor alle verenigingen zal het een mokerslag zijn. Moerdijk is een fijn dorp om te
wonen, alleen zijn de voorzieningen niet breed. De huizenprijzen zijn hier ook naar. Voor ons zou een
soortgelijk huis inclusief kaveloppervlakte in een andere gemeente duurder uitvallen. Mocht er sprake
komen van uitkopen dan wel op een manier dat er geen financiële strop aan hangt. Je hebt uiteindelijk te
maken met een hogere huizenprijs, kosten koper en aanpassing om de woning/tuin eigen te maken. Laten
we hopen dat het niet zo ver zal komen en dat er voor Moerdijk een mooie toekomst is weggelegd.
Mocht u ooit besluiten het dorp te liquideren, herbouw het dan in zijn geheel op de plaats waar Caldic
gaat verdwijnen. Dit terrein, omsloten door A17, N250 en de Roode Vaart lijkt mij een ideale locatie.
Langs de A17 kan een groenstrook worden aangebracht ter compensatie van de 6 ha bos wat nu
aanwezig is bij Moerdijk. Aan het einde van de Roode Vaart zou een kleine jachthaven gerealiseerd
kunnen worden met café De Put bijvoorbeeld. Uiteraard zal ook de Roode Vaart de echte Moerdijkers
aanspreken.
Moerdijk dorp is altijd al op de tweede plaats gekomen. In Zevenbergen, Klundert en Willemstad kan
alles.
Moerdijk moet blijven!
Moerdijk moet blijven, met bescherming tegen mogelijk geluidsoverlast naar uitvoering van het
haventracé.
Moerdijk moet blijven.
Moerdijk schuif probleemloos in "de Bosselaar" in Zevenbergen. Neem de Ned. Herv. kerk mee (moet
kunnen), maak de beide begraafplaatsen er omheen en bouw een jachthaven met horeca.
Moerdijk zal altijd een dorp blijven waar mensen uit de nabijgelegen dorpen niet willen wonen. Dit heb
ik altijd al in mijn directe omgeving geconstateerd. Waarom investeren in iets wat nooit positief zal
worden? De mensen die hier wel willen blijven wonen zijn waarschijnlijk de geboren en getogen
Moerdijkenaren en die zijn mijns inziens niet objectief.
Na ongeveer 27 jaar in de gemeente Hooge en Laage Zwaluwe gewoond te hebben, heb ik 10 jaar in
Klundert gewoond. Daarna voor mijn werk 3 jaar in het noorden gewoond, in al die jaren geprobeerd om
een huis te bemachtigen in Moerdijk. Dat is mij uiteindelijk gelukt in 2011 door een koopwoning te
kopen in Moerdijk. Als reden de rust die het dorp heeft, de mooie haven, de Appelzak (natuurgebied), de
sociale contacten die ik met Moerdijk al lang heb. Eindelijk had ik mijn huis in Moerdijk, een verlangen
van vele jaren. 49 jaar ben ik en in die jaren veel meegemaakt. Teveel om te schrijven of te noemen. Ik
was toe aan rust en had dat eindelijk gevonden in Moerdijk. Helaas door heel deze consternatie wordt dat
ruw verstoord. In 2011 heb ik een lieve partner ontmoet met kinderen die in december 2013 bij mij
zouden komen wonen. Helaas is dit niet doorgegaan omdat de algehele situatie omtrent Moerdijk niet
duidelijk is. Zeker niet op de lange duur of termijn. Mijn partner kan niet zomaar haar kinderen van de
school waar ze heen gaan afhalen en in een onzekere positie zetten welke begrijpelijk is. Voor mij is dit
zuur. Eindelijk in 2011 mijn eigen stek kunnen kopen. Op mijn 47e nog een hypotheek kunnen krijgen.
Een lieve, meedenkende partner gevonden en alles wordt nu voor mij op het spel gezet door stiekeme
plannen van de gemeente, overheid etc. Medio november 2013 zou ook mijn kelder verbouwd worden,
betreft meer woongenot en slaapcomfort. Dit heb ik al betaald, een globaal bedrag van 6.000 euro. Ik heb
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dit met de aannemer maar even uitgesteld tot medio april 2014, gezien heel deze rompslomp. In 2011
heb ik mijn huis gekocht, maar na 2,5 jaar is mijn huis door dit gelazer flink gekelderd in waarde. Zoals
ik al eerder heb vermeld, het was een investering in rust, aangenaam wonen, gelukkig zijn en een
investering voor mijn oudedagvoorziening. Ook dat onze kinderen er later iets mee kunnen doen. De
opmars uit het Oostblok, door werknemers vandaar, zal absoluut het zich in of om Moerdijk vestigen
geen goed doen. De ervaring heeft dat geleerd. Zelf heb ik vele jaren zulke landen bereisd en weet als
geen ander hoe dit in Nederland zeker Moerijk met zijn industrie hier gaat ontwikkelen. Geloof mij
maar, ik ben boos, teleurgesteld en verdrietig hoe alle plannen in of om Moerdijk zich ontwikkelen.
Geen duidelijkheid krijgend. Het welzijn van de bewoners van Moerdijk is belangrijk, iedere bewoner
verschilt van elkaar, lijken niet op elkaar, denken anders. Iedere inwoners heeft zijn eigen verhaal,
belevenissen, emoties. Wordt door de gemeente, overheid etc. hiernaar gevraagd? Nee dus!! Een ding
hebben we allemaal gemeen. Dat ons Moerdijk wordt ontnomen, op een geniepige rot manier, hoe dan
ook. Ik kies ervoor om een nieuw Moerdijk-dorp te laten bouwen, waar men terug krijgt wat men had of
de mogelijkheid geboden wordt om weg te gaan. Geloof mij, ik ben een wereldreiziger met zijn
ontwikkelingen. Het is jammer, verdrietig, jammer van mijn dorp Moerdijk. Jammer van Nederland met
zijn eigenwijze maatregelen of dwanghandelingen.
Na 42 jaar hier te wonen is er voor mij een grens bereikt en kan leefbaarheid in dit dorp voor mij hier aan
niks toevoegen om hier nog langer te willen blijven wonen.
Neem aub snel een besluit en laat de mensen niet wachten???
Neem Moerdijk nu eens een keer serieus en niet weer zoals altijd als tweede keus. Ga lekker de haven
richting de Shell bouwen.
Niet alleen beloven maar ook nakomen.
Nou, wat ik me afvraag: Door de communicatie van de Commissie Nijpels (in opdracht van de
burgemeester, denk ik?) en door de gemeente/burgemeester zijn als ik de verhalen moet geloven de
huizen in Moerdijk behoorlijk in waarde gedaald (onverkoopbaar)? Betekent dit dat we ook een
verlaging van de WOZ waarde kunnen verwachten en verlaging/kwijtschelding van belastingen? En
kunnen we de gemeente (of de burgemeester persoonlijk) aansprakelijk stellen voor de schade die is
ontstaan door deze waardedaling als gevolg van de communicatie door Nijpels/burgemeester/gemeente?
Nu het dorp laten bestaan, de plannen uitvoeren en dan gebeurt het: Een ongeluk op het industrieterrein.
Chemie-Pack is nog niet uit ons geheugen. Dan wordt het verwijt, tja jullie wilden zelf blijven, jammer
van uw gezondheid en die van uw kinderen. Dikke vette pech maar het was een ongeluk. Weg met
Moerdijk en geld vrijmaken want er is voldoende geld, zeker ook in het bedrijfsleven. Wat gaat de
gemeente wel niet verdienen aan het logistiek park, haven en industrieterrein? En dan de bewoners
afschepen met onbenullige kralen en spiegeltjes?
Om de huidige woningbezitters vertrouwen te geven in hun toekomst zou de overheid hun huizen
kunnen kopen voor de prijs die het waard is inclusief vergoeden van de gepleegde verbouwingen. Na
aankoop kunnen wij de woning terughuren en een optie om de woning weer terug te kunnen kopen. Als
het vertrouwen in de overheid gegroeid is en het dorp leefbaar blijft hebben inwoners zelf de keuze om te
blijven of verhuizen. Als het dorp toch moet wijken dan gaat mijn voorkeur uit naar het verplaatsen van
de inwoners die dat willen. Daarbij denk ik aan het bouwen van een nieuwe (Moer)wijk bij Langeweg of
Zevenbergen. Ik wil dan geen geld van de gemeente, maar een kavel en een (nieuwe) woning. Door
collectief te bouwen onder regie van de gemeente kan elders een nieuwe toekomst worden opgebouwd.
Beter een keer flink dan blijvende onzekerheid. Naast de koopwoningen is dit ook van toepassing op de
huurwoningen. Mochten inwoners in Moerdijk blijven wonen dan is het bevriezen van de huur tot 2030
zeker een optie (minus inflatie). Mochten huurders dan toch moeten vertrekken dan is het reëel dat men
niet meer huur gaat betalen. Op bovenstaande wijze kunnen zowel huiseigenaren als huurders hier in het
dorp of elders samen blijven wonen. Inwoners die toch voor elders wonen kiezen hebben dan alle
vrijheid. Koopwoningen WOZ + 25% en huurwoningen (verhuisvergoeding) is dan een optie.
Om voorlopig het dorp leefbaar te houden vind ik dat de huizenbezitters gecompenseerd moeten worden.
Als dit zwart op wit komt dan zal zeker de rust in het dorp wederkeren. Hoe deze compensatie en
maatregelen eruit moeten zien kunnen we weer over praten. Nu kunnen we niet verhuizen omdat ik het
huis met verlies moet verkopen.
Ons huis is niets meer waard, alle jaren voor niets gewerkt.
Ons huis is onverkoopbaar geworden.
Onze buren krijgen hun huis niet verkocht en hebben het nu verhuurd. De huurders krijgen nu een
enquête en de eigenaar niets? Eigenaren frietkot wonen elders en stemmen wel mee? Vreemd allemaal.
Geeft bij voorbaat al vertekend beeld als dit zo is.
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Onze ervaring in andere delen van Nederland waar we hebben gewoond heeft ons geleerd dat dit soort
plannen (wel of niet met vertraging en protest) gewoon doorgaan.
Onze situatie: Wij hebben 9 jaar geleden in het dorp Moerdijk een woning gekocht. 8 jaar lang zijn wij
aan het verbouwen geweest en hebben het huis van onder tot boven opgeknapt zodat we later een
appeltje voor de dorst zouden hebben (ons pensioen). Voor wij het kochten hebben we inlichtingen
ingewonnen bij het gemeentehuis over de toekomst van het dorp Moerdijk . Die zag er rooskleurig uit
volgens de ambtenaren aldaar. Er zou een luxe jachthaven komen (Port of Brabant) met rondom
appartementen waar je zelfs je boot bij kon aanleggen en noem maar op. Vele mooie beloftes die ons
deden besluiten tot kopen over te gaan. Dat bleken allemaal leugens om de huizenkoop in het dorp te
sponsoren om leegstand tegen te gaan blijkt achteraf. Wij zijn overigens niet de enige die zo zijn belogen
en op de bijeenkomst in de Ankerkuil bleek dat dit onlangs nog gebeurd was bij nieuwkomers. Ons huis
is nu onverkoopbaar en niets meer waard en dan hebben wij ook nog binnenkort het oversluiten van de
hypotheek waar de bank niet blij mee zal zijn omdat zij ook het nieuws volgen en weten dat de huizen in
het dorp Moerdijk 0 waard zijn geworden. Dit is voor ons rampzalig!! Voor de bekendmaking van de
plannen hadden wij een overwaarde van 200.000 euro, wat ons pensioen moest worden. Ik vind het ook
schandalig dat de gemeente het probleem nu bij ons neerlegt. In Duitsland regelen ze dat anders, daar
laten ze de mensen geen keuze en lossen ze het op met een ruime compensatie, want uitstel kost veel
meer en iedereen is tevreden en ze kunnen snel de plannen verwezenlijken.
Onze toekomst hangt geheel af van wat er gaat gebeuren in het dorp Moerdijk en die is voor ons niet al
te rooskleurig, zeker als je geen toekomstperspectief hebt.
Onze woning staat al enige tijd te koop, vanwege alle negatieve publiciteit is onze woning niet meer te
verkopen. Wie is hier voor verantwoordelijk? De gemeente Moerdijk moet zijn verantwoordelijkheid
nemen en de bewoners hierbij helpen. Het kan toch niet zo zijn dat ons huis nu niets meer waard is
omdat niemand meer weet of het dorp behouden blijft? Wij zijn zeer teleurgesteld.
Op de schets over de omlegging van de Roode Vaart is niet goed te zien op welke plaats de monding in
de rivier komt en wat er met het natuurgebied Appelzak gebeurt.
Op dit moment sterft het dorp uit doordat er steeds minder winkels en recreatie is. Mensen die komen
werken op het industrieterrein zullen niet graag hier willen wonen. Probeer het dorp aantrekkelijker te
maken zodat het kan groeien.
Opmerking ten aanzien van vraag 15. Geen eigen bedrijf, doch opdrachtgevers op het industrieterrein,
als mede investeringen in een firma op het industrieterrein.
Opmerking vraag 14: Ik woon al 24 jaar in Moerdijk, de eerste 10 jaar in het buitengebied. Daar moest
mijn familie destijds ook al weg vanwege het industriegebied. Nu woon ik al 14 jaar in het dorp.
Opmerking vraag 15: Ik werk parttime in de thuiszorg, voornamelijk in Zevenbergen. Daarnaast heb ik
een eigen bedrijf binnen de gemeente Moerdijk.
Probeer het leefbaar te houden. Er zijn genoeg uitbreidingsmogelijkheden op het industrieterrein, er staat
genoeg leeg.
Ruim 9,5 jaar staan wij ingeschreven voor een andere woning bij Brabants Waard. Aangezien wij een
koopwoning hebben en dachten die te kunnen verkopen is dit sprookje voor ons uiteen gespat. Nu wij
ons huis op dit ogenblik niet kunnen verkopen is dit verschrikkelijk teleurstellen voor onze oude dag.
Wij eisen ook dat er een regeling komt voor mensen met een koopwoning. Dit is gewoon te absurd voor
woorden. Er wordt ons een klein stuk voor als we hopen ouder te worden afgenomen de laatste periode
van ons leven. Wordt dit voor ons verplicht blijven wonen? Daarvoor hebben we dan altijd had gewerkt
en wordt dit ontnomen door de hoge heren. Wij hopen maar dat er een oplossing komt voor alle
bewoners van Moerdijk, maar vertrouwen? Nee.
Rustig afwachten wat er verder in de toekomst met Moerdijk gebeurt. Hopen op een goed verloop voor
het dorp Moerdijk en de inwoners.
Samengevat is mijn mening dat het dorp leefbaar gehouden kan worden maar dat dit een (forse)
financiële compensatie vereist. Deze financiële compensatie zit in het maken van een convenant waarbij
de gijzeling van zowel kopers als huurders wordt stopgezet. Dit kan door garantieprijzen gedurende een
periode (>25 jaar) voor de (huur)huizen vast te stellen en deze bij vertrek ook uit te keren indien blijkt
dat de gegarandeerde waarde niet behaald wordt. Dit biedt ook de gelegenheid om de vrijgekomen
huizen tegen een lagere koopprijs in de markt te zetten. Als tweede belangrijke factor geldt de
milieubelasting van het gebied. Het voorstel dat de huidige milieubelasting het plafond is moet
waargemaakt worden. Niet nakomen moet tot forse compensatie leiden en handhaving moet transparant
zijn evenals de te handhaven normen en de gerealiseerde waarden. Tevens de toelatingseisen van o.a. de
huurhuizen en verdergaande verloedering (als gevolg van etnische minderheden en "tuig"). Deze hebben
een effect op de sociale cohesie binnen het dorp die niet wenselijk is. Als laatste de effecten die gaan
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spelen als het LPM niet doorgaat. Belangrijk is dat de bewoners weten wat er dan niet doorgaat van de
op de bijlage vermelde "geplande maatregelen dorp Moerdijk".
Snel beginnen met de geplande maatregelen voor het dorp Moerdijk.
Snel beginnen met de geplande maatregelen voor verbetering leefbaarheid dorp Moerdijk.
Snel uitbetalen.
Stop met liegen, geef ons duidelijkheid, rust en een toekomst om voor te leven. Iedereen maakt zich druk
om de mensen in Afrika, wie maakt zich nu eens druk om ons?
Strengere controle op luchtvervuiling en stank. Het zou wel prettig zijn om daar niet regelmatig mee
geconfronteerd te worden. Op dorp Moerdijk en ook voor andere dorpen in omgeving. Voor mij
persoonlijk is er al meer dan genoeg industrie neergezet. Laat het maar eens genoeg zijn.
Stuur de burgemeester terug naar waar hij vandaan komt en neem minimaal iemand die ook echt iets met
Moerdijk heeft.
Succes met het behoud van dorp MOERDIJK.
Taxatie op zo kort mogelijke termijn, eerste kwartaal 2014, van zowel de koopwoning incl. grond.
Vrijstaand of gekoppelde woning. Een claim dat iedere inwoner van het dorp Moerdijk het recht moet
krijgen de vierkante meters grond en kubieke meters inhoud terug kan krijgen in de navolgende
nieuwbouwprojecten. Voorstellende Bosselaar Zuid Zevenbergen, Rodeburg Klundert, Kloosterblok
Willemstad. De leefbaarheid Moerdijk is ook afhankelijk van de bestaande dorpshaven. Die in de
huidige situatie voor de omliggende bedrijven beschikbaar moet blijven. Daarbij optioneel meenemend
bij het graven van de nieuwe Roode Vaart, aan de kop van de haven, een passantenjachthaven te
realiseren met watergebonden woningen met bootsteiger. In de toekomst behoud van de vrijwillige
brandweer op het dorp Moerdijk. Dit i.v.m sociale gebondenheid met overige Moerdijkse Verenigingen
bij het opzetten van evenementen. Het omleggen van het huidige industriespoorlijntje langs het dorp. Het
verbeteren van de verkeerssituatie Steenweg/J.W. Frisostraat i.v.m. sluipverkeer industrieterrein.
Tekening.
Toen ik 1,5 jaar geleden hier kwam wonen wist ik dat het een klein dorp was met weinig voorzieningen.
De leefbaarheid zit niet alleen maar in voorzieningen zoals beschreven in het plan maar ook in een
gezonde financiële situatie en geluk. Maar de waarde/positie van de woningen op de koopmarkt is er niet
beter op geworden door deze hele discussie. De maatregelen in het plan voor een leefbaar Moerdijk
zullen op korte termijn hier geen verandering in aanbrengen. Daarnaast zal de ontwikkeling van de haven
steeds verder gaan wat nieuwe plannen met zich mee brengt die de leefbaarheid van het dorp weer in het
geding kunnen brengen waardoor de discussie weer opnieuw begint. Daarnaast ben ik van mening dat de
economische groei altijd voor zal gaan op de leefbaarheid in Moerdijk. En als we deze discussie over een
paar jaar weer opnieuw moeten voeren, daar wordt niemand gelukkig van. Dus ben ik van mening dat we
deze discussie beter kunnen stoppen en ons geluk ergens anders gaan beproeven.
Tot slot zit ik net als alle andere huizenbezitters met een onverkoopbare woning, want een kandidaat
koper die komt kijken en hier de voornoemde problemen constateert rijdt weer snel het dorp uit. Wie
gaat dat oplossen als ik wil vertrekken.
U laat met deze enquête de inwoners van het dorp Moerdijk de keuze maken, weggaan of blijven. We
hebben echter nooit om een industrieterrein gevraagd, deze is ons opgedrongen. Wij woonden hier en
hadden het goed naar ons zin. Laat het industrieterrein datgene dat hij nu in zijn bezit heeft houden en
verder afblijven van mijn dorp. Laat ze fijn uit mijn tuintje blijven.
Van groot belang is natuurlijk of de gemeente mijn huis zal opkopen of dat ik mijn huis zal moeten
verkopen. Het verkopen tegen een redelijke prijs zal na alle ophef bijna onmogelijk worden of zal alleen
mogelijk zijn met een flinke financiële vergoeding van de gemeente. In het Brandpuntprogramma gaf de
burgemeester als zijn mening dat het dorp in de toekomst toch zal verdwijnen. Deze mening plus de
gekende bezwaren tegen het wonen in Moerdijk zal mensen natuurlijk doen besluiten niet in Moerdijk te
gaan wonen. De zogenaamde leefbaarheidsverbeteringen maken niets uit. Stank is stank en
geluidsoverlast is geluidsoverlast en de voorgenomen plannen kosten veel geld en brengen totaal geen
verandering in die situatie.
Veel succes ermee en ik hoop dat wij als Moerdijkse bewoners gauw uitslag krijgen van wat je gaat
doen. We worden dat gesol met ons ook wel beu zo ondertussen. Ze gewoon eerlijk Moerdijk blijft of
Moerdijk gaat weg. Wij kunnen nu ook geen kant op en zitten gevangen in ons eigen dorpje Moerdijk. Je
huis is ook geen cent meer waar, of je nu blijft of weg wilt. Ga maar eens waarmaken wat je zegt en niet
allemaal er omheen blijven draaien.
Veel vragen komen uiteindelijk op hetzelfde antwoord neer, matig enquêtebureau.
Verder aandacht voor de bewoners die de hondenuitwerpselen maar op straat laten liggen door
bijvoorbeeld een preventieteam. Verbetering politiecontrole, er is veel inbraak en diefstal.
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Voor alle duidelijkheid: Wij willen niet weg uit Moerdijk. Al die mensen die op de info-avonden aan het
woord waren, waar wij ons echt voor schaamden, die komen niet oorspronkelijk hier vandaan. Maar dat
heeft de burgervader al wel gehoord denk ik. Deze mensen hebben niets met ons dorp. Spiering eten op
vrijdag voor de carnaval, een pilske bij Thijs & Nel in de Put, de Oldtimerdagen enz. Daar moeten ze
niet aankomen.
Voor huisbezitters heeft dit alles geen goed gedaan. Als er in de toekomst toch blijkt dat er geen
toekomst is voor Moerdijk kan een huurder zijn huur opzeggen en vertrekken. Een huisbezitter heeft het
nakijken. Het opknappen van de haven zie ik als eigen belang om een begin te maken voor verdere
plannen. Als ik al die plannen hoor denk ik dat ons dorp het mooiste dorp moet worden in de omtrek,
alleen begrijp ik echt niet waarom dat het al niet is dan. Elke dag zien wij files staan op de A16 en A17,
het sluipverkeer neemt toe. Ik kan begrijpen dat mensen hier zijn gaan denken bij het horen van al die
mooie plannen: "Het zal wel, we hebben dit al eerder gehoord."
Voor mij en ook voor mijn ouders, is de leefbaarheid in Moerdijk sterk afgenomen en komen er alleen
maar probleemgezinnen en individuen op Moerdijk wonen omdat het zo goedkoop is. Het verpaupert
met het jaar meer....., faciliteiten en verenigingsleven (zeker voor jongeren) zijn er al weinig en worden
steeds minder. Leefbaarheid vergroten is nog nooit gedaan in mijn leven op Moerdijk en gaat nu echt
niet meer lukken.
Voordat er beslissingen worden genomen moet er een plan B op tafel liggen zodat de inwoners niet nog
langer in onzekerheid zitten. Voor mensen die willen blijven moet er een vergoeding komen voor de
geleden schade. Persoonlijk, maar ook woningwaarde daling enz. Voor mensen die weg willen een
vergelijkbare woning bouwen of bestaande bouw met een goede vergoeding.
Vraag 14: Geboren en getogen in Moerdijk, 6 jaar op Lage Zwaluwe gewoond van '92 tot '98. Weer
terug in Moerdijk waar ik nu goed woon in een fijne buurt en wil blijven wonen tot mijn dood.
Vraag 4: Vanuit de Julianastraat toegang tot Appelzak. Haven opknappen, terrasjes maken. Huizen
bouwen voor jonge mensen. Meer winkels en pinautomaten. Meer brievenbussen.
Waar bemoeit die Ed Nijpels zich mee, en waarom?
Waardegarantie van ons huis. Door al de uitspraken die zijn gedaan zijn al onze huizen niets meer waard
en onverkoopbaar geworden. Ik/wij hadden eigenlijk het plan om binnen ons dorpje Moerdijk (over een
aantal jaar) te gaan verhuizen naar een wat groter huis met meer tuin etc. Maar hoe komen wij nu nog
van ons huis af, niemand wil hier momenteel een huis kopen.
Waarom een nieuwe Ankerkuil bouwen? Knap die op. In heel de omgeving hebben ze nergens zo'n grote
zaal voor feesten en andere festiviteiten. Als ze de Zevenbergse haven open gooien, dat is toch te zot om
los te lopen. Laten ze dat geld maar beter besteden aan een opknapbeurt van ons dorp. Hoe komt de
gemeente erbij om het postkantoor af te breken vanwege vandalisme. Het is te gek voor woorden. Laat
de politie en wijkagent meer controleren. Sinds 1945 is er weinig geïnvesteerd aan ons dorp. We zijn
altijd het vijfde wiel aan de wagen geweest.
Waarom moest de gemeente eerst de pers inlichten? Nu hebben ze er een bende van gemaakt. Zijn wij
niet zo belangrijk als de pers? Het is toch te gek voor woorden om gelijk vanuit je werk een camera voor
je neus te krijgen? De waarden van Moerdijk gaan op de schop. Dat is fijn na een dag (hand)werken. De
vorige burgervader was lomp, maar deze die we nu hebben daar zijn geen woorden voor. Een rotzooi
maken en wij moeten het opruimen. Alle beloftes, al 23 jaar maar er gebeurt niks. Nieuwe huizen
bouwen, wie koopt die in tijden van crisis? We kunnen de andere nog niet kwijt. Denk nou toch eens na,
gebruik je verstand als je die hebt, als je het geld hebt kom dan nog maar eens terug. De groeten van een
zeer kwade Moerdijker.
Waarom staat er niet in de brief wat er met de mensen gaat gebeuren die een eigen woning hebben? Hoe
loopt het af voor hun huizen?
Wat als het LPM er voorlopig niet komt, wat gebeurt er dan met het dorp Moerdijk? Ik heb er geen
vertrouwen in. Ik hoor al zo lang ik hier woon dat er verbeteringen komen, zoals een fietspad tussen
Moerdijk en Zevenbergen. Dat komt nu pas in 2016/2017. Opknappen van de haven? Opknappen van het
bos?
Wat een verschrikkelijk slechte, summiere enquête is dit! Bij vraag 1 t/m 5 mis ik steeds één of meer
keuzemogelijkheden. In vraag 5, regel 2 staat "..is de keuze gemaakt om..", waarom vul ik deze enquête
dan eigenlijk in? Wat voor nut heeft vraag 15 (werkt u in Moerdijk) zonder toelichting of vervolgvragen?
Ik begrijp goed dat de gemeente op dit moment vooral wil weten wat men vindt van het voorstel van de
gemeente om het dorp te behouden, maar de vragen zijn slecht opgesteld en af en toe redelijk sturend.
Hoewel de klankbordgroep deze enquête vooraf heeft goedgekeurd vind ik het erg mager dat slechts bij
vraag 5 een derde optie is toegevoegd over opheffing van het dorp. Deze enquête had mijns inziens enkel
en alleen de meningen over behoud van het dorp moeten peilen OF meer mogelijkheden moeten bieden
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voor alternatieve mogelijkheden. Dit is een halfslachtige tussenweg. In het kader van de toegezegde
openheid zou ik het zeer op prijs stellen als ALLE antwoorden van ALLE deelnemers aan deze enquête
(uiteraard anoniem) beschikbaar worden gesteld. Dus geen samenvatting, maar een telling van alle
meerkeuzevragen EN alle integrale toelichtingen (desnoods help ik persoonlijk om de enquêtes die op
papier zijn ingeleverd uit te typen). Op die manier kunnen we zelf de conclusies van de gemeente
controleren en tegelijk een objectief beeld krijgen van de mening van de andere inwoners.
Wat er ook met het plan LPM gebeurt, is niet positief uit het second opinion plan gekomen, toon ballen
en zet toch het investeringsplan in Moerdijk door waar we al jaren recht op hebben, zodat Moerdijk
leefbaar wordt en aantrekkelijk voor anderen om te komen wonen en probeer ons op deze manier het
gevoel te geven dat we er weer bij horen. EN NIET TEN DODE OPGESCHREVEN ZIJN.
Wat jullie ook zeggen of doen, ik geloof het niet meer. Jullie draaien iedere keer alles om. Wat hebben
jullie nog meer als verrassing voor ons wat nog niet naar buiten is gekomen? Ik wil weg want jullie
spelden ons van alles op de mouw als zoethoudertjes, dus wegwezen hier.
Wat mij zeer steekt is dat sinds ik in het dorp Moerdijk woon, al die jaren nooit getracht is om het dorp
beter leefbaarder te maken. Telkens werden er ons zaken voorgehouden die zouden gebeuren. Onder
andere de haven, gemeenschapshuis, etc. Uiteindelijk is er tot op heden niets van gekomen. Hiervoor
woonde ik in Zevenbergschen Hoek. Als je kijkt wat daar (en ook in Zevenbergen) allemaal is verbeterd,
dan kun je als je naar Moerdijk kijkt toch zien dat er echt iets is mis gegaan. Want in deze dorpen praten
we niet eens over overlast van industrie en er gebeurt daar veel meer dan hier. Dus zou je mogen
verwachten dat het dorp, dat er het meeste last van heeft, ook het meeste geholpen wordt. Als er mensen
van buiten Moerdijk bij mij langskomen dan schaam ik me als je bijvoorbeeld naar de entree van het
dorp kijkt. Nu we zo meteen ook nog eens tussen meer industrie (ook wegen- en spoornet) komen te
zitten, heb ik toch echt het gevoel dat je ergens woont waar je jezelf afvragen kan of andere mensen hier
in de toekomst ook willen gaan wonen. Oftewel een sterfhuisconstructie. Het gevoel dat ik bij de
toekomst van Moerdijk heb is, als we niet uitgekocht worden, het me helaas doet denken aan een
schaduwplant die al lang geen water heeft gehad en nu ineens toch de volle aandacht krijgt. Hij wordt in
de volle zon gezet met veel water, in de hoop dat hij nog in volle bloei komt. Nee, hij overleeft het toch
niet.
We hebben recht op duidelijkheid wat er in de toekomst gaat gebeuren met het dorp Moerdijk.
We hebben weinig vertrouwen in de plannen t.a.v. de leefbaarheid van het dorp Moerdijk. Er zijn enkele
argumenten om dit standpunt te onderbouwen.
1. Financiële onderbouwing: Er worden in het plan bedragen genoemd die nog niet gedekt worden door
inkomsten. De geldelijke stromen zijn afhankelijk van toekomstige toezeggingen en beslissingen. Dit is
een reden om terughoudend te zijn met betrekking tot de plannen.
2. Insluiten van het dorp: Door de geluidswal die er aangelegd wordt, krijgen we steeds meer het gevoel
ingesloten te worden door natuurlijke barrières. Dit gevoel verhoogt de leefbaarheid niet.
3. Vertrouwen in de overheid/historisch bepaald: In de afgelopen jaren is het vertrouwen in de
plaatselijke overheid steeds minder geworden. Van al de plannen die voorgesteld werden, is er niet een
gerealiseerd. Tot op dit moment heeft de plaatselijke overheid geen enkel gevoel van vertrouwen laten
blijken, dat het nu wel zal lukken. Daarbij komt nog dat het plan Logistiek Park Moerdijk is
afgeschilderd als achterhaald en niet realiseerbaar naar hedendaagse maatstaven.
4. Advies van Sociaal-Economische Raad van Brabant: Het advies van de SER Noord-Brabant is
negatief over de leefbaarheid van het dorp. Naast de commissie Nijpels is dit het tweede advies dat in de
media komt, dat aangeeft dat de leefbaarheid van het dorp Moerdijk niet haalbaar is, als het plan
Havenschap wordt uitgevoerd.
5. Invloed media in het voortraject: De mening van de betrokkenen, met name in het dorp Moerdijk is
voor een groot deel bepaald door de berichten in de media. Het antwoord van met name de plaatselijke
overheid was heel erg mager.
Op dit moment is het team zich aan het bezinnen over de plaats in de samenleving. We hebben al enkele
initiatieven genomen, die in de komende tijd meer inhoud en vorm gaan krijgen: Oprichten bso: We
hebben in samenwerking met particulier initiatief naschoolse opvang georganiseerd binnen de school.
We zijn aan het nadenken/navragen/uitzoeken om peuter- en of kinderopvang te gaan organiseren binnen
de kern Moerdijk. We willen de bibliotheek van de school uitbreiden, zodat alle bewoners van het dorp
er gebruik van kunnen maken. We willen stappen maken om de school te ontwikkelen naar een brede
school. De eerste contacten zijn al gelegd. We hebben een aantal vernieuwende onderwijskundige en
organisatorische ontwikkelingen in werking gezet. We hebben betrokken ouders en een betrokken team.
Als team hebben wij het standpunt ingenomen, dat wij kwalitatief goed onderwijs willen blijven geven
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aan de leerlingen in de kern Moerdijk, zolang dat mogelijk is. Gezien de positieve instelling en
ontwikkeling zou het zonde zijn dat deze inspanningen teniet gedaan zouden worden.
We hopen dat onze mening er echt toe doet. En dat de mensen die deze beslissing voor ons gaan maken
eens goed bij zichzelf afvragen wat zij zelf zouden willen voor hun en hun gezin.
We leven in onzekerheid! Het is heel erg niet te weten wat er met mijn / onze toekomst gaat gebeuren. Ik
heb een opgroeiend kind. Ik wil stabiliteit, geen onzekerheid! We hoopten hier een toekomst op te
bouwen die is nu weg.... Hier hebben we in een paar jaar hele leuke vriendschappen opgebouwd. Maar
door deze veranderingen moeten we straks opnieuw beginnen. Er komen hier geen nieuwe mensen meer
wonen, ons huis in nu al niks meer waard. Begrijpt u wat dit betekent voor een jong gezin?
We willen ons huis verkopen, maar wie wil het nu nog kopen?
Wees eens voor één keer eerlijk.
Wees eerlijk en windt er geen touwtjes omheen, wij worden behandeld als een stel domme boeren. De
bijeenkomsten zijn ook onzin als je uiteindelijk toch niet luistert en doet waar je zelf zin in hebt.
Weg als er niet een garantie wordt gegeven dat ons huis en grond te verkopen is nu en in de toekomst.
Geleden financiële schade. Door de overheid is dit gebeurd, die hebben onze financiële toekomst
gestolen. Nu garantie dat dat niet is en geef ons zekerheid van waardebehoud en verkoopgarantie.
Blijven als (graag zelfs) dit zo gebeurt als hierboven vermeld. Stank en sluipverkeer weg uit Moerdijk.
Als we moeten vertrekken dan 200% waarde van ons huis nu.
Weg met de burgemeester, daar hebben wij niks aan. Onruststoker.
Wij als bewoners van Moerdijk hebben niet om deze situatie gevraagd. Het is veroorzaakt door de
overheid. Dhr. Nijpels heeft er wat van gezegd en de burgemeester doet er nog een schepje bovenop. De
media pakt dat vervolgens gretig op en heel Nederland kan de soap via de tv volgen. De eigendommen
zijn niet meer verkoopbaar, of tegen weggeefprijzen. De geleden schade moet vergoed worden.
Wij hadden sowieso onze woning binnenkort te koop willen zetten. Niet omdat we het niet naar ons zin
hadden in Moerdijk, we hebben een heerlijke bungalow, maar omdat mijn man ziek is. Wij wilden
verhuizen naar een appartement, nu het nog samen kan voor de ziekte verergert en dan dichter bij mijn
familie wonen. Helaas is verkoop helemaal niet meer mogelijk, door al de media en aankomende
industrie. Daarom hopen wij ook dat de woningen opgekocht zullen worden en we in rust verder kunnen
met ons leven!
Wij hebben in 2007 een huis gekocht en verbouwd. De totale investering van aanschaf en verbouwing tot
woonhuis loopt tot 1 miljoen euro. De financiële schade los van alle publiciteit is voor ons enorm. Wij
zouden graag willen weten wat daar aan gaat gebeuren indien het dorp niet wordt verplaatst.
Wij hebben in 2007 een huis gekocht en verbouwd. De totale investering van aanschaf en verbouwing tot
woonhuis loopt tot € 1.000.000. De financiële schade door alle publiciteit is voor ons enorm. De waarde
van ons huis is momenteel € 0,- zo niet onverkoopbaar. Wij zouden graag willen weten wat daar aan gaat
gebeuren indien het dorp niet verplaatst wordt.
Wij hebben jaren fijn op Moerdijk gewoond. Over misschien 15 à 20 jaar wilden we verkopen en kleiner
gaan wonen. Helaas valt er niets meer te verkopen. Ik denk dat allerlei instanties al jaren met een
ontmoedigingsbeleid bezig zijn. Zodat niemand hier nog wil wonen.
Wij hebben na het mislukken van onze verhuisplannen ons huis totaal verbouwd. Dit met de hoop dat dit
in de toekomst de verkoop zou bevorderen. Dat ook deze inspanningen voor niets waren is voor ons een
enorme teleurstelling. Daarnaast is onze gezinssamenstelling zodanig dat wij genoodzaakt zijn op zoek te
gaan naar een grotere woonruimte. Door de huidige situatie zitten wij in een zeer lastig pakket. Verder
ben ik van mening dat iedere dorpsbewoner in de gelegenheid gesteld moet worden dit dorp te kunnen
verlaten en elders een nieuwe start te maken.
Wij hebben veel in ons huurhuis geïnvesteerd. Bij vertrek uit Moerdijk vind ik dat ook huurders op basis
van investering in de woning ruim gecompenseerd dienen te worden. Voor ons is het niet mogelijk om
nog in dit prijssegment te kunnen huren, ook hiervoor wil ik compensatie. Wij kregen het huis in 1997 in
afbraak staat en in mei 2013 nogmaals verbouwd. In november via het journaal te horen gekregen wat er
te gebeuren staat.
Wij hopen dat voor ons snel geregeld wordt dat we ergens anders nog wat op kunnen bouwen en dat het
niet nog eens een jaar of 10 gaat duren want dan hebben we de leeftijd bereikt van tegen de 60 en hoeven
niets meer te ondernemen.
Wij hopen dat we snel weg zijn uit het dorp. Mensen praten niet meer met elkaar en iedereen denkt aan
zijn geld. Het dorp opdoeken.
Wij vragen ons af wat er gebeurt als het LPM plan niet doorgaat. Wat gebeurt er dan met Moerdijk? Het
geld is er niet, huizen worden niet meer verkocht, het verenigingsleven houdt op, het dorp vergrijst en de
middenstand die er nu nog is heeft geen bestaansrecht meer.
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Wij willen dat de gemeente Moerdijk ervoor zorgt dat wij met ons huis en gebouwen worden uitgekocht.
Nieuwe hoogspanningslijn langs ons huis en gebouwen. Nieuw industrieterrein LPM. Wij willen voor
2014 niet meer betalen voor OZB, de reden is dat de gemeente Moerdijk de zorgplicht niet na komt bij
ons.
Wij willen graag een persoonlijk gesprek, dat was ons beloofd op een informatieavond. Er zouden
eventueel huisbezoeken mogelijk zijn. Dit mis ik in deze enquête. Verder vind ik het jammer dat de
bestuurders van deze gemeente niet eerlijk zijn. Wij zouden alle veranderingen en nieuws als eerste
horen, maar de media weet het nog steeds eerder dan wij.
Wij willen hier niet weg, we zitten hier mooi en hebben een eigen huis wat we ook niet zomaar zullen
kwijtraken. Alleen zijn er best wel wat mensen die hier weg willen, maar een spookstad wordt het hier
niet, daar moet wel veel voor gebeuren.
Wij willen sowieso blijven, wat een ander doet of denkt doet ons niks. Ik weet zeker dat er meer zo over
denken.
Wij willen zo snel mogelijk weg, dus als u een goede prijs heeft voor ons huis zijn wij ergens anders om
verder te gaan met ons leven.
Wij willen zo snel mogelijk weg, dus als u een redelijke prijs voor ons huis heeft zijn wij weg.
Wij zijn altijd al het vijfde wiel aan de wagen geweest en dat is nu nog zo. De haven moet opgeknapt
worden en niet afgebroken. Wij zijn een vissersdorp maar er blijft geen plaats meer over om te vissen.
Het halve industrieterrein staat leeg of is te huur, vul dat maar eerst op.
Wij zijn een echtpaar, elk ruim 70 jaar oud. Onze situatie is als volgt. Wij zijn nog gezond en fit van
geest, maar fysiek niet meer tot alles in staat. De lichamelijke gesteldheid van mijn vrouw geeft
aanzienlijke motorische beperkingen aan het gehele bewegingsstelsel. Het perspectief is, dat deze
beperkingen zullen toenemen en nimmer meer zullen afnemen. Het effect hiervan is, dat in toenemende
mate een beroep moet worden gedaan op mantelzorg. In Moerdijk en omgeving is deze mantelzorg voor
ons niet aanwezig. Dit betekent dat de noodzakelijke en gewenste ondersteuning van onze dochter nodig
is. Zij woont op de Veluwe en is dus niet binnen “handbereik”. Via deze ondersteuning kan onze
zelfredzaamheid nog geruime tijd voortbestaan en blijft de kwaliteit van leven voor ons op een
acceptabel niveau. Wij moeten derhalve verhuizen om te organiseren dat de kwaliteit van ons bestaan op
peil blijft. De plannen van de gemeente, in welke vorm dan ook, maken dat ons huis volstrekt
onverkoopbaar is geworden. Er is door de planvorming van de gemeente een imago en opinie gecreëerd,
versterkt door de milieuramp bij Chemie-Pack, dat het in Moerdijk niet goed leven is. Bovendien heeft
de ramp bij Chemie-Pack aangetoond, dat de overheid onbetrouwbaar is als het gaat om het handhaven
van regels, waardoor bewoners beschermd worden tegen nadelige effecten van zware industrie. De
voornemens om de leefbaarheid te versterken, wijzigen het imago en de publieke opinie de komende
jaren niet. Het gevolg is dat wij de komende jaren dus met een onverkoopbaar huis zitten, terwijl de
noodzaak om uit Moerdijk te vertrekken bijzonder hoog is. Wij nemen dit alles de gemeente zeer kwalijk
en stellen haar dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen die wij nu ervaren. Wij
beraden ons thans op te nemen stappen.
Wij zijn een echtpaar, elk ruim 70 jaar oud. Onze situatie is als volgt. Wij zijn nog gezond en fit van
geest, maar fysiek niet meer tot alles in staat. Mijn lichamelijke gesteldheid geeft aanzienlijke
motorische beperkingen aan het gehele bewegingsstelsel. Het perspectief is, dat deze beperkingen zullen
toenemen en nimmer meer zullen afnemen. Het effect hiervan is, dat in toenemende mate een beroep
moet worden gedaan op mantelzorg. In Moerdijk en omgeving is deze mantelzorg voor ons niet
aanwezig. Dit betekent dat de noodzakelijke en gewenste ondersteuning van onze dochter nodig is. Zij
woont op de Veluwe en is dus niet binnen “handbereik”. Via deze ondersteuning kan onze
zelfredzaamheid nog geruime tijd voortbestaan en blijft de kwaliteit van leven voor ons op een
acceptabel niveau. Wij moeten derhalve verhuizen om te organiseren dat de kwaliteit van ons bestaan op
peil blijft. De plannen van de gemeente, in welke vorm dan ook, maken dat ons huis volstrekt
onverkoopbaar is geworden. Er is door de planvorming van de gemeente een imago en opinie gecreëerd,
versterkt door de milieuramp bij Chemie-Pack, dat het in Moerdijk niet goed leven is. Bovendien heeft
de ramp bij Chemie-Pack aangetoond, dat de overheid onbetrouwbaar is als het gaat om het handhaven
van regels, waardoor bewoners beschermd worden tegen nadelige effecten van zware industrie. De
voornemens om de leefbaarheid te versterken, wijzigen het imago en de publieke opinie de komende
jaren niet. Het gevolg is dat wij de komende jaren dus met een onverkoopbaar huis zitten, terwijl de
noodzaak om uit Moerdijk te vertrekken bijzonder hoog is. Wij nemen dit alles de gemeente zeer kwalijk
en stellen haar dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen die wij nu ervaren. Wij
beraden ons thans op te nemen stappen.
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Wij zijn het niet eens met de transparantie van de enquête! De enquête stuurt duidelijk aan op
industriële- en economische uitbreiding ten koste van de leefbaarheid van de 1200 inwoners van het dorp
Moerdijk. De belangrijkste vraag die grote impact heeft op de leefbaarheid van het dorp Moerdijk is niet
in deze enquête opgenomen namelijk: "Dient het Logistiek Park Moerdijk worden gerealiseerd als dit ten
koste gaat van de leefbaarheid voor de inwoners van het dorp Moerdijk?". De gemeente heeft een
tunnelvisie en stuurt kost wat het kost aan op realisatie van het zeer discutabele LPM met een financieel
(26 miljoen) en economisch gewin. Ook al leiden instemming met deze plannen tot een
sterfhuisconstructie voor de bijna 1200 inwoners van het dorp Moerdijk. Het is triest om vast te stellen
dat de ethische normen en waarden ver zoek zijn bij het College en de gemeente Moerdijk.
Wij zijn van plan ons huis te verkopen en ergens te gaan wonen waar betere voorzieningen zijn
(Zevenbergen?). Maar door de huidige ontwikkelingen zal dat niet gemakkelijk zijn.
Wij zitten gevangen en kunnen geen kant meer uit, ons huis is onverkoopbaar geworden. Iets waar je
jaren voor gespaard hebt en onze pensioenvoorziening is, patst als een zeepbel uit elkaar! Als er iets met
ons zal gebeuren, dan worden onze erfgenamen opgezadeld met een onverkoopbaar huis! Hoezo
vertrouwen???
Wil hier blijven wonen.
Zal ook wel storm in een glas water zijn, hebben jullie nog meer zoethoudertjes?
Ze hebben door het bekendmaken van het plan Nijpels alles naar de knoppen geholpen. De koophuizen
zijn niets meer waard, de huurprijzen kunnen ze op zo'n dorp niet meer verhogen. Het had al met
Chemie-Pack een flinke optater gekregen en nu dit. Daar komt dus niemand meer op af. Zie omgeving
Roode Vaart is veel opgekocht door de gemeente. Dat heeft veel geld gekost en daar zullen de inwoners
van heel de gemeente Moerdijk wel voor opdraaien. Dus ruimen.
Ze moeten de mensen die weg willen alvast uitkopen, zodat ze van de onzekerheid verlost zijn. Als ze
hun woning kwijt kunnen dan hoeven er geen dure voorzieningen te komen zoals een geluidswal. Ze
houden dat geld alvast in de knip voor mensen die opnieuw willen beginnen. Als het niet doorgaat, is de
discussie over een aantal jaren weer aan de orde. Ook al ben ik hier geboren, het dorp gewoon opheffen.
Mijn oude dag had ik anders voorzien i.p.v. schulden omdat ik mijn huis niet verkocht krijg. We hebben
geen huurhuis waarvan we de deur achter ons dicht kunnen trekken.
Ze moeten met eerlijke antwoorden komen en niet de mensen laten beslissen want dat is de problemen
uit de weg gaan.
Zo snel mogelijk duidelijkheid wat er met het dorp gaat gebeuren. Dat de gemeente er voor zorgt dat
Moerdijk op een positieve manier naar buiten komt. Dat bij de eerstvolgende bijeenkomst er wel
duidelijk iets verteld wordt i.p.v. vaag er omheen draaien. Dus A. Moerdijk blijft bestaan of B. Moerdijk
gaat weg. Dan kunnen de bewoners ook een plan trekken voor de toekomst.
Zoals ik al heb medegedeeld bij de vragen ligt het niet echt aan het dorp dat ik weg wil. Het is meer door
de stank van de industrie, het handelen van de gemeente en de berichtgeving die daardoor in de media is
ontstaan dat ik dat wil. Als mensen vragen waar ik woon is het enigste wat je hoort, wanneer gaat het
dorp nu plat. En dan kan een burgermeester mooi weer proberen te spelen waar niemand meer in gelooft,
maar de schade is al geschied. Al zou ik willen verhuizen kan ik dat waarschijnlijk niet omdat ieder
normaal denkend mens niet meer daar komt wonen, al helemaal niet iemand van buiten het dorp. Ik heb
die fout zelf gemaakt en dit overkomt mij geen tweede keer meer, dus in dat opzicht zou de gemeente nu
iedereen die dat wil de mogelijkheid moeten geven dat ze hun huis minimaal zonder restschuld kwijt
kunnen. Desnoods koopt de gemeente de mensen die weg willen uit en verhuurt deze weer voor een
gering bedrag, misschien dat dat mensen aantrekt terwijl de rest kan wachten op leefbaarheid.
Zoals ik heb aangegeven is het voor mij geen bezwaar om op termijn weg te gaan uit het dorp. Maar ik
wil wel weten wat de financiële voorwaarden zijn als men vertrekt uit het dorp. Dus voor een huurhuis
en een koophuis. Denk dat de bewoners dit wel willen weten.
Zoals jullie een leefbaar Moerdijk beloofd hebben. Geef de haven een mooi aanzicht, de Steenweg echt
een straat waar je de kern van het dorp laat zien. Voorziening van school blijft gehandhaafd en openbaar
vervoer ook in de avonden en het weekend. Rondom het dorp een groenstrook met fiets- en
wandelpaden. Goede aansluiting van wegen van en naar ons dorp. Waarom zo lang wachten met het
fietspad langs Koekoekendijk? Doe dat nu dan bent u eindelijk een beetje geloofwaardig. Het is al te
lang beloofd dat het zou komen en nu pas in 2017? Ook Ankerkuil, moeten we het geloven? Ik hoop dat
u ons straks recht in de ogen kan kijken en met recht kan zeggen: "We beloofden jullie een leefbaar
Moerdijk en jullie hebben een leefbaar Moerdijk gekregen". Ik hoop dat nog veel Moerdijkers hier met
veel plezier en saamhorigheid in alle rust kunnen wonen. Als het er echt op aan komt is Moerdijk een
gezellige plaats met Kerstfeest, Oranjefeest en Moerdijk te kijk. Dat kan alleen op Moerdijk. Het dorp en
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het industrieterrein dragen dezelfde naam en het dorp zou van de kaart moeten? Nooit! Waar blijft de
geloofwaardigheid.
Zolang de enige onrust wordt veroorzaakt door een opmerking in een advies van een commissie en er
van echte besluitvorming geen sprake is, voel ik mij niet geroepen om na te denken over vertrekken uit
Moerdijk. Wij wonen hier mooi, willen dat ook zo houden en zolang wij evenveel plichten hebben als
alle andere kernen in de gemeente, heeft de gemeente ook naar alle kernen dezelfde plichten. Wij hebben
dus ook dezelfde rechten als alle andere inwoners.
Zorg a.u.b. dat het dorp positief in het nieuws komt, dit hebben we nodig.
Zorg met spoed dat alle onrust onder de bewoners wordt weggenomen door tastbare bewijzen. Laat zien
dat het ernst is om Moerdijk leefbaar te houden of te maken. Hoe het niet moet is duideiljk te zien bij de
haven. Ik schaam mij als bewoner voor de haven met een half gesloopte steiger.
Zorg voor duidelijkheid op korte termijn anders wordt het probleem steeds groter. Helaas is de politiek
via de media al begonnen om zich in te dekken zodat ze niets hoeven of toch gaan voor leefbaarheid, al
zien de meeste Moerdijkers dit echt niet meer zitten. Stop met geld verspillen aan dit dorp. Kies voor een
definitieve oplossing.
Zorgen maak ik me over de discussie over het LPM. Want wanneer dit niet door gaat is ons weer een
worst voorgehouden, is er sowieso geen geld om de mensen fatsoenlijk uit te kopen en het leefbaar
maken van het dorp staat dan ook ter discussie. Hopelijk worden we dan weer niet met een kluitje het riet
in gestuurd, zoals wij inmiddels gewend zijn, maar neemt de gemeente zijn verantwoording. Mocht het
wel doorgaan neem dan (gemeente, provincie en havenschap) je verantwoording en handel het e.e.a. naar
behoren af, zodat wij elders ons heil kunnen zoeken.
Zou graag willen weten wat er met de begraafplaatsen zal gaan gebeuren mocht het dorp toch opgedoekt
worden.
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