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Voorwoord
“Saamhorigheid en enthousiasme”
Vanaf oktober vorig jaar is hard gewerkt aan de totstandkoming van het gebiedsplan voor Langeweg. Een dorp met een eigen karakter, gekenmerkt door
saamhorigheid, vriendelijkheid, een rustige woonomgeving en een hoge mate
van zelfredzaamheid. Een dorp ook waar de inwoners trots op zijn. Trots op
o.a. het recent gerenoveerde gemeenschapshuis Ons Stedeke, het fraaie plein
voor de Droom, het opgeknapte Patersbos, Emmaus, de Mariaschool, de vele
verenigingen.
Naast die unieke kwaliteiten van Langeweg zijn de inwoners ook realistisch
genoeg om oog te hebben voor de bedreigingen, zoals die zich in alle kernen
binnen de gemeente Moerdijk voordoen en waarmee dus ook Langeweg wordt
geconfronteerd. Zoals bijvoorbeeld veranderingen in de bevolkingsaantallenen samenstelling en de consequenties hiervan voor de school en het verenigingsleven, de bezuinigingsopgave van de gemeente en de corporatie en de
aanstaande veranderingen in de zorg.
Het behoud van de leefbaarheid in Langeweg vergt daarom een gezamenlijke
en integrale aanpak van alle betrokkenen. Het gebiedsplan Langeweg zoals
dat voor u ligt is hiervoor het kader. Tot stand gekomen door middel van vier
enerverende bijeenkomsten onder leiding van ARCADIS en op basis van een
eendrachtige samenwerking tussen de inwoners, woningstichting Brabantse
Waard, zorgleverancier Surplus, de politie en de gemeente Moerdijk.
Het gebiedsplan Langeweg bevat een visie voor de toekomst en de dynamische uitvoeringsagenda met een reeks actiepunten, die opgepakt moeten gaan
worden om ervoor te zorgen, dat deze toekomstvisie ook concreet in daden
wordt omgezet. De sleutelfiguren spelen hierbij een belangrijke rol verenigd
aan de dorpstafel, waar ook de coördinatie van de acties zal plaats vinden. Op
die manier is een basis geschapen om de toekomstige aanpak van de leefbaarheid in Langeweg te waarborgen.
De sleutelfiguren van de Dorpstafel Langeweg
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1. Inleiding
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1
1.1

Inleiding
Trots op Langeweg

Langeweg is een dorp met bijna 900 inwoners. De gemeenschap is zeer
hecht en actief te noemen. Mensen weten elkaar te vinden en er wordt veel
georganiseerd. Door samenwerking wordt veel bereikt, waarvan het onlangs
verbouwde gemeenschapshuis Ons Stedeke een zeer goed voorbeeld is.
Mensen in Langeweg zijn verder trots op het plein bij De Droom, de Emmaus, de Mariaschool, Patersbos, de diverse verenigingen en de diverse
festiviteiten.
Dit gebiedsplan geeft een typering van Langeweg en beschrijft de belangrijkste feiten en cijfers. Vervolgens wordt ingegaan op de uitdagingen waar
het dorp voor staat en wordt de visie en missie voor Langeweg verwoord.
De uitdagingen leiden tot thema’s welke worden vertaald in een dynamische
uitvoeringsagenda. Zo geven partijen samen richting aan de verandering
van Langeweg. Tevens wordt beschreven hoe de dorpsgemeenschap van
Langeweg, Brabantse Waard, Surplus, de politie en de gemeente het vervolg zien van dit gebiedsplan.
Dit gebiedsplan is opgesteld door het dorp Langeweg, de gemeente, Brabantse Waard, Surplus en de politie, met ARCADIS als procesbegeleider en
penvoerder. In de hiernavolgende paragrafen worden de achtergronden en
het doorlopen proces weergegeven.

1.2

Achtergrond en aanleiding

De gemeente Moerdijk kent elf kernen en een omvangrijk buitengebied.
Diverse ontwikkelingen (zoals schaalvergroting en bezuinigingen op allerlei
fronten) zorgen ervoor dat de leefbaarheid steeds verder onder druk komt
te staan. Extra inzet en samenwerking is noodzakelijk om de sociale en
fysieke leefbaarheid in de toekomst te waarborgen.
De gemeente Moerdijk, Woningstichting Brabantse Waard, Woningstichting
Bernardus Wonen, Stichting Surplus, Stichting Groenhuysen en de politie
(hierna gemeente en maatschappelijke partners of partners) hebben de
handen ineen geslagen om samen met de gemeenschappen gebiedsplan-

nen voor de gemeente Moerdijk op te stellen, als zijnde integrale leefbaarheidsplannen. Er is hiervoor op 31 mei 2012 tussen deze partners een
intentieovereenkomst getekend.
Centraal bij het opstellen van de gebiedsplannen staat een ‘nieuwe manier
van werken’. Hierbij wordt uitgegaan van meer zelfsturing door burgers, met
de gemeente en andere organisaties als pártners. Dat vraagt een faciliterende overheid, die sommige vraagstukken aan de burger durft over te laten en
burgers die zelf initiatief nemen in plaats van afwachten tot het initiatief van
gemeente of andere organisaties komt. De nieuwe manier van werken zorgt
ervoor dat het gebiedsplan ook na afronding ‘levend’ wordt gehouden.
Essentieel in de nieuwe manier van werken is:
1. Inzet van sleutelfiguren
Sleutelfiguren zijn enerzijds mensen uit Langeweg die zich actief voor
de leefbaarheid willen inzetten. Anderzijds zijn dit vertegenwoordigers
van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Een breed en
dynamisch netwerk van sleutelfiguren uit het dorp en vanuit gemeente
en partners is de beste basis.
2. Respect voor burgers
Burgers willen betrokken zijn als het past bij hun behoeften en mogelijkheden. Zij zijn vaak verrassend realistisch en kundig.
3. Evenwicht tussen loslaten en sturen
De dorpsgemeenschap heeft een sleutelrol in het bepalen van de doelstellingen en de dynamische uitvoeringsagenda, binnen de kaders die
de gemeente en andere maatschappelijke partners stellen.
De gemeente Moerdijk ziet voor zichzelf in de toekomst een aanjagende en
coördinerende rol weggelegd.

‘Als gemeente willen we graag kennis en informatie delen, ruimte
geven aan leefbaarheidsinitiatieven die door andere partijen en/of
bewoners worden opgepakt en initiatieven stimuleren waar nodig,
door bijvoorbeeld partijen bij elkaar te brengen.’
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1.3

Ontwikkelingen

De tijden veranderen, ook in Langeweg. Dit gebiedsplan is opgesteld in een
tijd waarin de alom verzorgende overheid steeds meer ter discussie staat.
Waarin groei niet meer vanzelfsprekend is. Omdat deze veranderingen
belangrijk zijn als ‘onderstroom’ van dit gebiedsplan worden de belangrijkste
ontwikkelingen hier kort beschreven.
Meer met minder
De gemeente en maatschappelijke partners hebben komende jaren minder
geld te besteden. Dit betekent dat partijen minder geld kunnen investeren
in projecten die de leefbaarheid van het dorp (op termijn) versterken. De bijdragen uit Gemeentefonds worden lager waardoor rol en taken veranderen.
Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben partijen aangegeven het belang van de leefbaarheid te onderkennen en bereid te zijn om
op zoek te gaan naar mogelijkheden om ‘meer met minder te doen’. Dit kan
bijvoorbeeld door de samenwerking tussen partijen en tussen partijen en
inwoners te intensiveren. Ook kunnen ontwikkelingen gerealiseerd worden
door inwoners zelf, eventueel met ondersteuning van gemeente en/of maatschappelijke partners.
Ontwikkelingen in corporatiesector
Ook in de corporatiesector zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot minder te besteden financiële middelen. Zo leidt de economische crisis ertoe
dat het verkopen van bestaande en nieuwe woningen moeilijker gaat en niet
de volumes bereikt die Brabantse Waard wil. En ook in de politiek verandert
veel met o.a. een aanzienlijke financiële claim in de vorm van de verhuurdersheffing als resultaat. Dit leidt tot een lagere investeringscapaciteit en
betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. In de plannen voor de
komende jaren heeft dan ook een bijstelling plaatsgevonden.
Vooral in de bouwprojecten is deze aanpassing zichtbaar geworden. De
huidige economische situatie maakt ook dat er naar innovatieve oplossingen
gezocht wordt. Het is verantwoord ondernemen in een markt die krimpt en
waarin niet alles meer kan. Binnen de projecten en binnen de processen is
het zoeken naar optimalisatie. Door niet meer alles zelf te doen, soms dingen niet meer te doen of in een ander geval werkzaamheden te verleggen
naar ketenpartners. Innovatieve oplossingen die moeten leiden tot lagere
kosten bij een vergelijkbare kwaliteit. Ook wordt in deze tijd het belang van

samen met onze klanten verkennen waar het echt om gaat veel scherper.
Als niet alles meer kan, is het goed om samen die keuzes te maken. Gespreken met klantenpanels en marktonderzoek zijn dan ook speerpunt
van beleid. Dat geldt ook voor het proces van de gebiedsplannen waar we
samen met de inwoners en partners de agenda voor een kern opstellen.
Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook zijn weerslag op de activiteiten
van Brabantse Waard in de kern Langeweg. De kern Langeweg heeft volgens het laatste woningbehoeftenonderzoek voldoende sociale huurwoningen. Er hoeven geen nieuwe woningen toegevoegd te worden. De activiteiten van Brabantse Waard spitsen zich toe om de huidige woningvoorraad
toekomstbestendig te maken en te houden.
Ontwikkelingen in de zorg
Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet
de komende jaren hervormingen door. In 2014 en 2015 worden grote delen
van de AWBZ zorg en de gehele Jeugdzorg gedecentraliseerd van Rijk
en provincie naar de gemeenten. Vooruitlopend hierop worden in 2014 al
ingrepen gedaan in de AWBZ. De gemeenten krijgen er belangrijke verantwoordelijkheden bij, maar moeten deze vormgeven met minder middelen in
vergelijking tot het budget dat daarvoor nu binnen de AWBZ en de Jeugdzorg beschikbaar is. Ook neemt de overheid maatregelen zodat mensen
langer thuis moeten blijven wonen.
Het uitgangspunt van de hervormingen is dat mensen in eerste instantie
voor zichzelf zorgen. Het primaat voor zorg ligt daarbij in het eigen sociale netwerk (familie, vrienden, burenhulp, et cetera). Wanneer het sociale
netwerk de zorgvraag niet kan invullen, wordt teruggevallen op aanvullende
voorzieningen zoals collectieve voorzieningen en de professionele inzet.

Verantwoordelijkheidscirkel
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Gelet op de vergrijzing is de verwachting dat de zorgvragen verder zullen toenemen. De veranderingen in de zorg hebben effect op iedereen.
Gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en zeker ook burgers zelf
zullen de zorg op een andere manier moeten gaan organiseren.

1.4

Doel

Met het gebiedsplan willen de partners het volgende bereiken:
●● Burgers maar ook verenigingen, maatschappelijke partners meer betrekken bij het vormgeven en beheren van de leefomgeving;
●● Een efficiëntere inzet van menskracht en middelen met als uitgangspunt: “met minder meer doen”.

1.5

Dorpsplan Langeweg

●●
●●
●●

Woningstichting Brabantse Waard;
Stichting Surplus;
De politie.

Woningstichting Bernardus Wonen en Stichting Groenhuysen behoren wél
tot de maatschappelijke partners van de gebiedsplannen maar hebben in
Langeweg niet meegewerkt omdat de betreffende organisaties daar niet
actief zijn.

1.7

Proces

Voorliggend gebiedsplan is in een intensief en interactief proces tot stand
gekomen, waarbij de inwoners van Langeweg en met name de sleutelfiguren een belangrijke rol gespeeld hebben. De mensen uit Langeweg zelf
bepalen de agenda!

In december 2004 is het Dorpsplan Langeweg opgesteld. De volgende acties en projecten uit dit Dorpsplan zijn in uitvoering of afgerond:
1. Versterken dorpsgemeenschap
2. Verbetering relatie gemeente met dorp
3. Verbetering volkshuisvesting
4. Verbetering kwaliteit openbare ruimte
5. Vergroten verkeersveiligheid
6. Vermindering parkeeroverlast
7. Behoud bedrijven en werkgelegenheid
8. Tegengaan negatieve effecten Moerdijkse Hoek
9. Behoud voorzieningen
10. Uitbreiden voorzieningen

Het proces startte met interviews met sleutelfiguren uit Langeweg en bestond vervolgens uit twee rondes. Elke ronde bestond uit een dorpsavond
en een dorpstafel. De dorpsavond is voor alle inwoners uit Langeweg. De
avonden zijn goed bezocht. Na elke dorpsavond vond er een dorpstafel
plaats. De deelnemers van de dorpstafel zijn de ‘sleutelfiguren’. De dorpstafel verwerkt de resultaten van de dorpsavond en bereidt de volgende
dorpsavond voor. Sleutelfiguren worden gedurende het proces trekker van
de verschillende uitdagingen waar Langeweg voor staat.

Voorliggend gebiedsplan is meer dan een actualisatie van het dorpsplan. Er
is een wezenlijk ander proces doorlopen met een nieuwe manier van werken tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Met de afronding van het gebiedsplan als product, eindigt het proces echter
niet. Sleutelfiguren uit Langeweg, de gemeente en de maatschappelijke
partners hebben uitgesproken dat zij het vervolg gezamenlijk willen blijven
trekken.

1.6

Betrokken partijnen

Dit gebiedsplan is tot stand gekomen door:
●● De inwoners van Langeweg, in het bijzonder de sleutelfiguren;
●● Gemeente Moerdijk;

De rondes zijn als volgt opgebouwd:
Ronde 1: Kwaliteiten en uitdagingen
Ronde 2: Verdiepingsslag uitdagingen en uitvoeringsagenda

●●
●●
●●
●●

Dorpsavond 1: typeringen � trots � uitdagingen
Dorpstafel 1: visie en missie � verdieping � thema’s
Dorpsavond 2: informatie delen � oplossingsrichtingen � aanzet uitvoeringsagenda
Dorpstafel 2: verdieping � maatregelen � concrete afspraken
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1.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inhoud
Het gebiedsplan bevat de volgende elementen:
Typering Langeweg: Beschrijving van sociale structuur, verbanden en
ontmoetingsplekken, in Langeweg;
Feiten en cijfers: Beschrijving van de feiten en cijfers die relevant zijn
voor de leefbaarheid van Langeweg.
Uitdagingen en visie: De uitdagingen die Langeweg voor zichzelf ziet,
worden vertaald in een visie, missie en thema’s;
Verdieping: Op grond van een probleemanalyse worden de thema’s
verwoord en mede aan de hand van en kaders en uitgangspunten worden oplossingsrichtingen benoemd;
Agenda met afspraken over het uitvoeren van concrete acties;
Vervolgproces.
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2. Typering Langeweg
9

Wat voor dorp is Langeweg?
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2
2.1

Typering Langeweg
Wat voor dorp is Langeweg?

Tijdens interviews met diverse inwoners afkomstig uit Langeweg is een
beeld ontstaan van het dorp. Hieronder is in steekwoorden de typering van
Langeweg weergegeven.

2.2

Trots op ...

Tijdens de verkennende interviews met sleutelfiguren van Langeweg is onder andere gevraagd waar ze trots op zijn in Langeweg. Op 8 oktober 2013
vond de eerste dorpsavond in Langeweg plaats. Deze avond stond in het
teken van ‘kwaliteiten en uitdagingen’. Ook hier zijn de inwoners gevraagd
om aan te geven waar zij in Langeweg trots op zijn. Langeweggenaren zijn
trots op de saamhorigheid, vriendelijkheid en rustige woonomgeving en de
zelfredzaamheid van het dorp.

2.3

De verbanden

De afbeelding ‘verbanden’ geeft visueel de verbanden binnen Langeweg
weer. Het zijn de onder andere de verenigingen, maatschappelijke voorzieningen, stichtingen en evenementen die inwoners van Langeweg samen
brengt. Opvallend is dat de jongeren tussen de 12 en 18 vooral aangesloten
zijn bij de voetbalvereniging en diverse evenementen.

2.4

Ontmoetingsplekken

Er zijn diverse plekken waar inwoners van Langeweg elkaar ontmoeten. De
Droom en Ons Stedeke zijn voor de verenigingen en gezelligheid belangrijk.
Ook op het schoolplein vinden er veel ontmoetingen plaats, zowel kinderen,
ouders en ouderen (de opa’s en oma’s) ontmoeten elkaar hier. Voor het
sluiten van de kerk was ook de kerk een centraal ontmoetingspunt van het
dorp. Mensen van buiten Langeweg komen vooral naar De Droom en de
Emmaus.
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Trots op...
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Trots op...
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3. Feiten en cijfers
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3
3.1

Feiten en cijfers
Inleiding

Om een volledig beeld te krijgen van Langeweg zijn de beschikbare cijfers over de kern in beeld gebracht. Dit hoofdstuk zal ingaan op de meest
relevante cijfers betreft Langeweg die van invloed zijn op de ambities en
uitdagingen. Aanvullende tabellen zijn te vinden in bijlage 2.

3.2

De mensen

Langeweg heeft 880 inwoners (CBS Statline, 2013). De cijfers van de provincie Noord-Brabant geven aan dat het inwonersaantal van de gemeente
Moerdijk tot 2030 zal groeien. De verwachting voor de gemeente Moerdijk
is dat daarna de groei van het aantal inwoners afneemt en dat het aantal
inwoners zich stabiliseert. Verwacht wordt dat de prognose voor Langeweg
vergelijkbaar is. De komende jaren neemt het aantal ouderen in de gemeente Moerdijk toe. In Langeweg wonen er, in vergelijking met de gemeente
Moerdijk, nog relatief veel mensen jonger dan 50. De Structuurvisie Moerdijk 2030 geeft aan dat er in Langeweg is sprake van vergroening in plaats
van vergrijzing.
Ruim 32% van de huishoudens in Langeweg heeft vier of meer personen,
dat is relatief gezien veel vergeleken met de andere kernen binnen de
gemeente Moerdijk (Woningbehoefteonderzoek 2010-2015). De gemiddelde
huishoudensgrootte was in 2012 2,5 personen per huishouden.
Opleiding en inkomen
Van de volwassenen in de gemeente Moerdijk heeft 40% een lagere opleiding (LBO, VMBO), 35% een middelbare (MBO, VWO) en een kwart een
hogere opleiding (HBO, WO). In Langeweg is het aandeel mensen met een
lagere opleiding hoger maar wonen er relatief gezien ook meer hoger opgeleiden. Langeweg heeft dus een klein aandeel inwoners met een middelbare
opleiding. Het opleidingsniveau komt overeen met het huishoudeninkomen.
Betrokkenheid
De mate van buurt- of burgerparticipatie in Langeweg ligt hoog. Ruim 97%
van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt, het gemid-
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delde van de gemeente Moerdijk ligt op 72%. Ook is 35% actief geweest
om de buurt te verbeteren, dit is het dubbele percentage van het gemiddelde. Dit geeft aan de Langeweg zeer betrokken inwoners heeft. Ook op vragen als ‘mensen kennen elkaar in deze buurt goed’ en ‘iedereen is welkom
in de buurt’ scoort Langeweg zeer hoog volgens de burgerenquête.

3.3

Woningen

Langeweg telt 335 woningen (CBS Statline, 2013). De gemiddelde woningwaarde van een huis in Langeweg is € 262.000, dit ligt boven het landelijke
en gemeentelijke gemiddelde. Ook het percentage koopwoningen ligt relatief gezien hoger, 71% procent is koopwoning. Het overgrote deel van de
woningen is vóór 2000 gebouwd. Er zijn relatief veel vrijstaande woningen
en twee-onder-een-kapwoningen.
Nederland

Gemeente
Moerdijk

Langeweg

Woningvoorraad

7.266.295

15.645

335

Gemiddelde woningwaarde

€ 232.000

€ 227.000

€ 262.000

Koopwoningen

56%

64%

71%

Huurwoningen

43%

35%

27%

Bouwjaarklasse vanaf 2000

12%

10%

5%

Bouwjaarklasse tot 2000

87%

90%

95%

Op basis van het Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 blijkt dat er in
Langeweg nagenoeg een evenwicht is tussen de woningvraag en het
woningaanbod. Ook uit het onderzoeksrapport “Visie op wonen en leven in
West-Brabant en Tholen 2030”, een visie van de regionale woningcorporaties, blijkt dat er geen grote veranderingen voor de kern Langeweg worden
voorzien. Wel blijkt dat het toevoegen van appartementen en grondgebonden nultrede woningen gewenst is. De woningcorporatie heeft hier verder
geen plannen voor nieuwbouw en/of koop woningen.
Woontevredenheid
In 2011 is er een woontevredenheidsonderzoek gedaan onder de inwoners
van de kernen in de gemeente Moerdijk, Langeweg heeft gemiddeld de

hoogste waardering gekregen van de eigen inwoners, een 8,1 tegenover
een gemiddelde van 7,5. De hoogste scores kennen de inwoners toe aan
het aspect ‘het is niet vervelend om in deze buurt te wonen’. Op de punten
‘Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen’ en ‘Ik woon in een
gezellig buurt met veel saamhorigheid’ is de laagste waardering toegekend.
Hoewel deze het laagst gescoord zijn, zijn ze nog steeds hoger gescoord
dan de overige kernen van de gemeente Moerdijk. Inwoners uit Langeweg
zijn het meest tevreden over de ontwikkeling van het uiterlijk en sfeer van
de woonomgeving en het beheer en onderhoud, ruim 89% van de inwoners
is hier tevreden over. Wel geven de inwoners aan dat er overlast is van de
geur van landbouw (43%), geluid van vliegtuigen (14%) en wordt overlast
ervaren van de trillingen (26%). Deze percentages liggen allen ruim boven
het gemiddelde van de gemeente Moerdijk (Burgerenquête gemeente Moerdijk, 2011).

3.4

Voorzieningen en verenigingen

Langeweg heeft diverse voorzieningen in de kern. De Mariaschool is de
enige school in Langeweg en heeft daarmee een belangrijke functie voor de
inwoners en de kinderen. Brasserie De Droom is de enige horecagelegenheid in de kern. Het gemeenschapshuis, Ons Stedeke, wordt door diverse
verenigingen gebruikt. Voor zorgvoorzieningen (huisarts, tandarts e.d.) gaan
de inwoners naar Zevenbergen, gelegen op ongeveer 5 kilometer afstand
van Langeweg. In het voormalige Kapucijnenklooster zit de Emmaus, hier
wonen en werken omstreeks twaalf mensen. Samen met een 70-tal vrijwilligers wordt hier een kringloopbedrijf gerund.
Verenigingen
Langeweg heeft een zeer actief verenigingsleven. Het verenigingsleven
staat hoog in het vaandel bij de meeste inwoners van Langeweg. Uit de
burgerenquête blijkt dat 38% van de inwoners betrokken is bij het verenigingsleven. Het wordt wel steeds lastiger om alle verenigingen in stand te
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houden in verband met het wegblijven van nieuwe leden. Centrale punten
voor verenigingen zijn Ons Stedeke en De Droom.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Badmintonvereniging De Badmoos Langeweg
Carnavalsstichting De Slikgatse Kemphanen Langeweg
Dweilband d’Eigesweskus Langeweg
Katholieke Vrouwen Organisatie
Muziek Veredelt Langeweg
Oranje comité Langeweg
Postduivenvereniging De Luchtpost
PSV Longway Riders
Seniorenraad
Smartlappenkoor Chanson de la Vie
Stichting Emmaus
Stichting Sint Nicolaasfeest
Stichting Tuinfeesten
Toneelvereniging De Heul
Voetbalvereniging VOV
Volleybalvereniging SBO
EHBO-vereniging
Wijkvereniging Langeweg
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4
4.1

Uitdaging en visie
Inleiding

Het vorige hoofdstuk laat met behulp van feiten en cijfers zien wat er nu
speelt in en waar Langeweg in de toekomst mee te maken krijgt. Deze
feiten en cijfers gecombineerd met de achtergrondkennis van de inwoners
hebben tijdens de dorpsavonden geleid tot het formuleren van een aantal
uitdagingen.
Vanuit de uitdagingen is een visie geformuleerd voor Langeweg die de
leidraad vormt bij de verdere uitwerking van de uitdagingen. De volgende
paragraaf zal de geformuleerde visie toelichten.

4.2

Van uitdaging naar visie

4.3

Visie en missie

Op basis van de uitkomsten van de eerste dorpsavond is een visie voor
Langeweg geformuleerd. Visie op Langeweg in 2030:

‘Een klein, levendig en zeer betrokken dorp
dat actief opkomt voor haar eigen belangen.’

Wat is er nodig om deze visie in 2030 waar te maken?
Een actief betrokken dorp met veel organisatiekracht waar het zorgzaam
wonen is, waar voorzieningen voor kinderen aanwezig zijn, straten verkeersveilig zijn en met een aantrekkelijke uitstraling.

Aan de hand van de interviews zijn er enkele uitdagingen geformuleerd voor
Langeweg. Op de eerste dorpsavond hebben de aanwezige inwoners deze
besproken en aangevuld. Vervolgens heeft elke aanwezige inwoner vijf stickers mogen plakken bij de uitdagingen die hij of zij het belangrijkste vond en
zijn er in de vorm van overlegtafels uitdagingen geschrapt en toegevoegd.
De volgende uitdagingen kregen een of meerdere stickers:
●● Ouderen; wonen en zorg
●● Bereikbaarheid openbaar vervoer
●● Voor- en naschoolse opvang
●● Woningbouw
●● Behoud gemeenschapszin
●● Overlast vrachtverkeer in de kern
●● Verkeersveiligheid (rotonde, verkeerssnelheid en voetgangerstunnel)
●● Aanwas bij verenigingen
●● Behoud basisschool
●● Verpaupering
●● Parkeren
●● Village marketing
●● Wonen; jongen mensen en gezinnen
●● Groenvoorzieningen
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5
5.1

Dynamische uitvoeringsagenda
Inleiding

De inwoners van Langeweg, de gemeente en de betrokken partners hebben samen de uitdagingen voor het dorp bepaald. Dit hoofdstuk gaat verder
in op de uitdagingen en de thema’s die hieraan gekoppeld zijn. Er wordt
nader ingegaan op het probleem, de ambitie, kaders en uitgangspunten en
concrete acties.
Aan de hand van de verschillende uitdagingen zijn er vijf thema’s geformuleerd:
●● Wonen;
●● Voorzieningen;
●● Verkeer;
●● Sociaal;
●● Uitstraling.

5.2

Vertaling uitdagingen en thema’s

De uitdagingen die zijn genoemd tijdens de eerste dorpsavond (zie ook
paragraaf 4.2) hangen onderling samen. Ze zijn te herleiden tot een aantal
thema’s die voor Langeweg belangrijk zijn. De afbeelding ‘Uitdagingen �
Thema’s’ geeft aan welke thema’s zijn bepaald en waar verbanden lopen
met de verschillende uitdagingen.
Voor elk van deze thema’s is een uitvoeringsagenda opgesteld waar het
dorp de aankomende tijd mee aan de slag kan. Dit is opgenomen in volgende paragrafen.
De genoemde uitdagingen betreft geen limitatieve lijst. Het zijn de uitdagingen waar de inwoners nu mee aan de slag willen. Met dit gebiedsplan wordt
een proces in gang gezet dat ook in het vervolg ruimte biedt voor andere
uitdagingen. Een voorbeeld van een uitdaging die in het vervolg kan worden
opgepakt, zijn de consequenties van de grootscheepse wijzigingen op het
terrein van de zorg.

5.3

Thema wonen

5.3.1 ACHTERGRONDSITUATIE
In Langeweg staan 335 woningen. Het percentage koopwoningen ligt hoger
dan in andere kernen binnen de gemeente. Er is nagenoeg een evenwicht
tussen de woningvraag en het woningaanbod. De woningcorporatie heeft
geen concrete plannen voor nieuwbouw en/of koop. Wel liggen er concrete
plannen voor de bouw van nieuwe woningen door een aannemer.
De gemeente heeft in 2013 een project gestart om particuliere woningbouw
in kleine kernen te stimuleren. In Langeweg zijn hiervoor enkele aanmeldingen bij de gemeente binnengekomen.
In het verleden behoorden 24 huurwoningen bij de Woningbouwvereniging
Volksbelang: Kloosterlaan 7 t/m 37,
Kloosterlaan 18 en 20 en Schoolstraat 8 t/m 18. In 2008 kwamen
deze woningen in de aanbieding.
De gemeente heeft toen tevergeefs
geprobeerd om deze woningen
onder te brengen bij Stichting
Woningbouw Zevenbergen (SWZ,
voorloper huidige Brabantse Waard).
Dit is niet gelukt. Het woningbestand
is vervolgens overgedragen aan Wooninvesteringsfonds. Het Wooninvesteringsfonds is een onafhankelijk vastgoedfonds en een
toegelaten instelling. Als toegelaten instelling biedt het fonds door aankoop
van woningcomplexen corporaties de financiële ruimte om te investeren in
volkshuisvestingsprojecten. De verkochte woningen worden eigendom van
het Wooninvesteringsfonds, het beheer komt in handen van externe lokale
beheerders. Vervolgens verkoopt het Wooninvesteringsfonds de woningen
aan zittende huurders of andere particulieren.
Sinds 2008 zijn er 5 woningen van het woningbestand van Wooninvesteringsfonds verkocht. De overige 19 woningen worden nog verhuurd. De te
verkopen woningen worden voor een prijs van circa € 125.000 op de markt
aangeboden. Deze prijs biedt perspectief voor starters in Langeweg.
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5.3.2 PROBLEEMANALYSE
Om senioren langer in Langeweg te kunnen laten wonen, zijn voldoende
levensloopbestendige woningen nodig. Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren. Basisvoorwaarde voor het langer zelfstandig kunnen wonen in
Langeweg is wel dat mobiliteit voor senioren op orde is en bepaalde voorzieningen aanwezig zijn.
Afgelopen jaren is onvoldoende ruimte in Langeweg geweest voor particuliere woningbouw. Inwoners in Langeweg hebben aangegeven hier sterk
behoefte aan te hebben. Echter, op enkele plekken in Langeweg dreigt leegstand te ontstaan. Dit wijst erop dat er geen kwantiteitsprobleem is maar
een kwaliteitsprobleem. Dus aan de ene kant lijkt er wel behoefte te zijn aan
nieuwe woningen maar aan de andere kant is er de dreigende leegstand.
Leegstand kan leiden tot verpaupering van buurten en is ongewenst. Nieuwbouw kan in dit opzicht leiden tot meer leegstand van de oudere woningen
maar ook tot een aantrekkelijkere woningvoorraad die eventueel nieuwe
inwoners kan aantrekken.
De ontwikkelingen rondom het dorp Moerdijk kunnen in de toekomst mogelijk van invloed zijn voor Langeweg in verband met eventuele verhuisbewegingen; dit is echter afhankelijk van de besluitvorming over de havenstrategie, gepand medio 2014.
5.3.3 AMBITIE
Ambitie voor Langeweg is dat het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk
is voor jong en oud. De mobiliteitsmogelijkheden (waaronder openbaar
vervoer en sociaal vangnet) zijn op orde. Behoud van de rust en de ruimte
en behoud van de (brede)school zijn belangrijke voorwaarden om het dorp
aantrekkelijk te laten blijven voor jonge
gezinnen.
Gestreefd wordt naar behoud van voldoende
huurwoningen, juist ook voor senioren.
Er zijn voldoende mogelijkheden voor nieuwbouw (eventueel ook voor de opvang van
“Moerdijkers”)
Leegstand in Langeweg wordt voorkomen.

5.3.4 KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Gemeente Moerdijk
Het Woningbehoefteonderzoek is het kader voor de woningbouwontwikkeling in de gemeente. Dit Woningbehoefteonderzoek wordt in 2015 geactualiseerd.
De gemeente Moerdijk heeft op het terrein van wonen een regisserende
rol. De Paraplunota Maatschappij 2014-2030 stelt dat de kwaliteit van het
woningaanbod steeds belangrijker wordt. De woningvoorraad is veelal
veel van hetzelfde en onvoldoende afgestemd op de huidige woonwensen.
Daarom is er een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. Een passende woningvoorraad in zin van levensloopbestendig, duurzaam en veilig is het streven.
Brabantse Waard
Ook in de corporatiesector zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot
bezuinigingen. In paragraaf 1.3 is hier al uitgebreider op ingegaan. De
genoemde ontwikkelingen hebben natuurlijk ook zijn weerslag op de activiteiten van Brabantse Waard in de kern Langeweg. Voor Langeweg stonden
echter voor de komende periode al geen nieuwbouwplannen op het programma. In het eerdergenoemde actualisatie van het woningbehoefteonderzoek wordt nagegaan of en in hoeverre in de behoefte naar goedkope
huurwoningen voor ouderen kan worden voorzien, waarbij rekening wordt
gehouden met het scheiden van wonen en zorg. De gevolgen daarvan voor
wonen, zorg en welzijn moeten nog in kaart gebracht worden in samenwerking tussen de diverse betrokken partijen.
5.3.5 UITVOERINGSAGENDA
Tijdens de dorpsavonden en dorpstafels zijn de volgende acties specifiek
benoemd:
Woningbehoefte
De gemeente zal in 2015 het Woningbehoefteonderzoek gaan actualiseren.
In dit rapport zal op basis van een enquête de woningbehoefte in de gemeente worden bepaald. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan de
behoefte van senioren. Willen zij langer in hun koopwoning blijven wonen
of hebben ze behoefte aan meer huurwoningen? Daarnaast is extra aandacht nodig voor het in beeld brengen van de lokale situatie per kern en het
betrekken van de inwoners hierbij. In dat kader kunnen inwoners zelf ook al
nadenken over wat zij voor de gemeente kunnen betekenen bij het in beeld
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brengen van de lokale woningbehoefte en nadenken over welke maatregelen men kan treffen om zolang mogelijk in de (eigen) woning te kunnen
blijven wonen.
Actie

Wie

Planning

●● Inventariseren wat
inwoners van Langeweg kunnen betekenen bij het in beeld
brengen van de lokale woningbehoefte
en welke maatregelen men kan treffen
om zolang mogelijk
in de eigen woning
te kunnen blijven
woning, ook als men
straks ouder is

Inwoners

2014

●● Actualisatie Woningbehoefteonderzoek met specifiek
aandacht voor:
-- Behoefte van
senioren;
-- Lokale situatie
per kern;
-- Betrekken van
burgers.

Gemeente Moerdijk

2015

Ontwikkeling woningbouw
Op het gebied van projectmatige bouw speelt er in het centrum een initiatief
van een aannemer. Deze aannemer wil woningen realiseren in een pand
aan de achterkant van de oude school. Er zijn inmiddels diverse ideeën
voorgelegd aan de gemeente.
Indien de behoefte aanwezig is, is er aan de westkant van Langeweg conform de Structuurvisie Moerdijk 2030, ruimte om projectmatig woningen te
realiseren. De gemeente zal (mede in het licht van de actualisatie van het
Woningbehoefteonderzoek) de mogelijkheden hiertoe inventariseren.

Momenteel is er veel aandacht voor de toekomst van het dorp Moerdijk. Op
de dorpsavonden is in dat kader meegegeven dat er veel relaties liggen tussen dorp Moerdijk en Langeweg. Mogelijk kan in Langeweg ruimte worden
geboden aan de mensen uit het dorp Moerdijk. Op de avonden is aangegeven dat hier aandacht voor nodig is.
De gemeente wil particuliere woningbouw in de kernen stimuleren en heeft
hiervoor in 2013 interesse gepeild. In Langeweg hebben zich vier gegadigden gemeld. De gemeente checkt deze aanmeldingen en neemt dan
vervolgstappen om de particuliere woningbouw verder te stimuleren.
Actie

Wie

Planning

●● Ontwikkeling projectmatige woningbouwbouwproject
nabij oude school
●● Mogelijkheden
inventariseren om
aan westkant van
Langeweg woningen te realiseren
●● Stimuleren particuliere woningbouwinitiatieven

Aannemer

2014

Gemeente Moerdijk

2015

Gemeente Moerdijk

Pilot loopt

Energiek Moerdijk
Energiek Moerdijk is een initiatief van een aantal inwoners van de gemeente
Moerdijk om samen met andere inwoners, ondernemers, ambtenaren
en politici te werken aan energiebesparing en aan het zelf
produceren van duurzame energie. Energiek Moerdijk
speelt een rol bij de verdere uitwerking van het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente Moerdijk
en dit krijgt onder andere via de gebiedsplannen
verder gestalte. Langeweg kan hier meer uithalen (bijvoorbeeld door mee te profiteren van de
energie die gegenereerd wordt van de windmolens langs de A16) en dus is het belangrijk om
Energiek Moerdijk meer te promoten.
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Actie

Wie

●● Oprichting coöperatie Energiek Moerdijk

Energiek Moerdijk

●● Promotie van Energiek Moerdijk

Energiek Moerdijk

Planning
1e kwartaal 2014 (reeds
gerealiseerd)
Vanaf 2e kwartaal 2014

5.4 Thema voorzieningen
5.4.1 ACHTERGRONDSITUATIE
Langeweg heeft diverse voorzieningen in de kern. De Mariaschool is de
enige school in Langeweg en is daarmee een belangrijke ontmoetingsplek
voor de inwoners. Een andere belangrijke ontmoetingsplek in Langeweg is
gemeenschapshuis Ons Stedeke, dat onlangs is verbouwd. Qua horecagelegenheden is er in Langeweg brasserie De Droom. Voor zorgvoorzieningen
(huisarts, tandarts e.d.) en vele winkels gaan de inwoners naar Zevenbergen, gelegen op ongeveer 5 kilometer afstand van Langeweg.
Langeweg heeft een voetbalvereniging (VOV) waarvoor sportvelden zijn
aangelegd. In 2013 heeft de voetbalvereniging VOV uit Langeweg haar
75-jarig bestaan gevierd. Circa twee jaar geleden is begonnen met een
samenwerking op het gebied van de jeugd met vv TPO in Moerdijk. Dit
blijkt succesvol. Mede door deze samenwerking, zijn de voetbalvelden nog
steeds in gebruik. Ook is er een gymzaal, de Waai, voor beoefening bewegingsonderwijs van de basisschool, binnen- sportverenigingen en uitvoeringen van muziek en toneelvereniging.
Emmaus Langeweg neemt een bijzondere plek in het dorp in. In het voormalige Kapucijnenklooster wonen en werken ongeveer twaalf mensen.

Samen met een 70-tal vrijwilligers houden zij een eigen kringloopbedrijf
draaiende, wordt er gewerkt in het huishouden van de woongroep en aan
het onderhoud van gebouwen en bedrijfsmiddelen. De aan het samen werken en wonen verbonden structuur helpt velen om de draad van hun leven
weer op te pakken en na verloop van tijd uit te stromen naar een zelfstandig
bestaan (www.emmaus-langeweg.nl).
5.4.2 PROBLEEMANALYSE
Voorzieningen onder druk
De belangrijkste voorzieningen voor de leefbaarheid van Langeweg zijn het
dorpshuis Ons Stedeke, de school, de speelvoorzieningen en de voorzieningen ten behoeve van de (sport)verenigingen. Verenigingen hebben
te maken met afnemend ledenaantal en qua leeftijdsgroepen een steeds
smallere basis. Dit zet de verenigingen financieel onder druk, waardoor het
bestaansrecht van de verenigingen in gevaar komt.
De Mariaschool heeft nu 92 leerlingen. Gelet op het bevolkingsaantal in
Langeweg is dit relatief veel. Op basis van prognoses van de bevolkingsontwikkeling neemt het aantal leerlingen af naar circa 65 in 2030. In februari
2013 adviseerde de Onderwijsraad om de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen naar 100 leerlingen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs
heeft ervoor gekozen om de opheffingsnorm niet te verhogen. Wel vervalt
de overheidstoeslag voor kleine scholen. In plaats daarvan krijgen kleine
scholen een bonus als zij onderling gaan samenwerken. Vooralsnog is het
voortbestaan van de Mariaschool dus niet in gevaar, maar blijft het noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende leerlingen aan te trekken.
Buitenschoolse opvang
Verschillende ouders missen een buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) in Langeweg. Mogelijk kiezen deze ouders voor een
school in Zevenbergen waar wel buitenschoolse opvang aanwezig is. Anderzijds worden veel kinderen in Langeweg buiten school opgevangen door
familie (bijvoorbeeld opa’s en oma’s) of vrienden/buren.
Met minimaal 8 à 9 kinderen per dag is het mogelijk om een rendabele
opvang te realiseren. In 2011 heeft de Mariaschool een enquête onder
de ouders van de school verspreid met de vraag of er animo is voor een
buitenschoolse opvang in Langeweg. Uitkomst van deze enquête was dat
er animo was voor ongeveer 10 kinderen per week. Mogelijk is er inmiddels
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meer behoefte aan een opvang aangezien ongeveer 10 kinderen elke dag
met een busje naar de buitenschoolse opvang in Zevenbergschen Hoek
worden gebracht.
Groenvoorzieningen op peil
Groenvoorzieningen zijn belangrijk voor een prettige leefomgeving. In Langeweg zijn in de basis groenvoorzieningen aanwezig. Het dorp zou extra
uitstraling krijgen met bijvoorbeeld bloembakken aan lantaarnpalen. Zie
voor de verdere invulling van verbetering van groenvoorzieningen het thema
‘uitstraling’.
Terrein achter Emmaus
Het terrein achter Emmaus wordt momenteel voor diverse doeleinden gebruikt zoals parkeren, opstelplaats optochten, laden/lossen. Dit terrein is nu
niet verhard en regelmatig zeer modderig.

5.4.3 AMBITIE
Ambitie is om de belangrijkste ontmoetingsplekken (Mariaschool, Ons Stedeke, speelvoorzieningen en sportvoorzieningen) ook in de toekomst voor
Langeweg te behouden. Dorpshuis Ons Stedeke is net verbouwd. Na de
verbouwing kan dit dorpshuis weer de centrale plek worden van Langeweg
waar jong en oud elkaar ontmoeten. Het dorpshuis kan zo bijdragen aan
behoud van de gemeenschapszin die in het dorp al zo sterk aanwezig is.
Een breed en actief netwerk in het dorp draagt bij aan de leefbaarheid. Door
dit netwerk ontmoeten mensen elkaar en kunnen ze wat voor elkaar betekenen. Dit netwerk is zeer sterk in Langeweg aanwezig. In de toekomst kan
dit netwerk zich verder versterken door bijvoorbeeld de inzet van een breed
netwerk rond de school. De school krijgt de komende jaren te maken met
een dalend leerlingaantal en minder leerlingen betekent minder geld van de
overheid. De kwaliteit van het onderwijs kan onder druk komen te staan en
er ontstaat ruimte in het schoolgebouw. Het is extra belangrijk dat de school
haar krachten verder bundelt met de gemeenschap in Langeweg.

5.4.4 KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Gemeente
De gemeente heeft als taak om te zorgen voor maatschappelijke voorzieningen voor haar inwoners. Het geld dat hiervoor beschikbaar is, neemt
af. Gezocht wordt naar mogelijkheden om op zo efficiënt mogelijk wijze zo
goed mogelijk de kernen te voorzien van maatschappelijke voorzieningen.
De gemeente Moerdijk wil de kernen leefbaar houden voor de inwoners
door het op een efficiënte wijze behouden, versterken en veilig bereikbaar
houden van de noodzakelijke voorzieningen in de woonomgeving. De voorzieningen zijn gebaseerd op kwaliteit en draagvlak en behoefte van de inwoners. Dit betekent maatwerk en ook dat er verschillen tussen kernen kunnen
zijn. Inwoners zijn mede verantwoordelijk voor het in stand houden van de
voorzieningen. Voorzieningen hebben pas bestaansrecht als er voldoende
vraag (behoefte en draagvlak) en budget (en/of inzet) beschikbaar is. Het
aanbod van bestaande voorzieningen dient beter afgestemd te worden op
de vraag van inwoners en verenigingen.
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is de gemeente verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen. Het schoolbestuur is
verantwoordelijk voor het onderwijs en de exploitatie van het schoolgebouw.
Daartoe ontvangen schoolbesturen geld van het Rijk. Binnen het huidig
accommodatiebeleid heeft de gemeente onder andere de basisschool
benoemd als basisvoorziening. Iedere kern dient te beschikken over deze
basisvoorziening. In Langeweg wordt met de Mariaschool aan deze ambitie
voldaan. Ook andere basisvoorzieningen als buitensport en ontmoetingsfunctie zijn in Langeweg aanwezig.
Gemeente wil alle scholen in de gemeente Moerdijk in aanmerking laten
komen voor de ontwikkeling van een brede school (Structuurvisie Moerdijk 2030). Een brede school is de overkoepelende samenwerking tussen
diverse partijen die gericht zijn op kinderen. Het doel van de structurele
samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van ieder kind.
Het accent van de verbreding ligt op het terrein van zorg en opvang met verrijkende activiteiten. Primair is bij de brede school sprake van een “school
in een netwerk”, waarbij samengewerkt en afgestemd wordt met partners.
Secundair is er sprake van een multifunctioneel gebouw met daarin een
prominente rol voor de functie onderwijs. Bij een brede school hoort in ieder
geval een onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen ook de peuteropvang, de
kinderopvang, de fysiotherapeut en andere cultuur- sport- en welzijnsinstel-
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lingen deel uitmaken van de brede school.
Brabantse Waard en Surplus
De waarde van de maatschappelijke voorzieningen (ontmoeting, onderwijs,
sport en spel, ontwikkeling), leidt tot een bijdrage aan de leefbaarheid van
een dorp. Maatschappelijke partners als Brabantse Waard en Surplus zijn
dan ook gebaat bij een goed aanbod van maatschappelijke voorzieningen.
Brabantse Waard is mede verantwoordelijk voor vitale en levensvatbare
kernen. Dat betekent dat Brabantse Waard sociale structuren belangrijk
vindt en dat er voldoende voorzieningen zijn. Voor de sociale samenhang is
maatschappelijk vastgoed van belang. Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat in belangrijke mate kan bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit
van kernen. Voor dit soort vastgoedprojecten acht Brabantse Waard zichzelf
niet de eerst verantwoordelijke. De partners in zorg, welzijn en onderwijs
zijn als eerste aan zet. Het realiseren van maatschappelijk vastgoed doet
Brabantse Waard in intensieve samenwerking met de maatschappelijke
partners. Zij zijn degene met kennis en ervaring in beheer en exploitatie
van het vastgoed. Brabantse Waard bouwt en ontwikkelt. Brabantse Waard
geeft de prioriteit aan projecten in buurten, wijken en kernen waar zij substantieel bezit hebben. Ook is het voor Brabantse Waard van belang dat er
op financieel vlak niet bij ingeschoten wordt (financieel nul rendement, geen
winst noch verlies).
Vooralsnog ziet Brabantse Waard in Langeweg voor zichzelf geen rol weggelegd. Het speelveld van corporaties wordt onder de loep genomen. Dit
krijgt vorm in een nieuwe wet, de Herzieningswet. De voorstellen van de
nieuwe Herzieningswet neigen naar minder mogelijkheden voor corporaties
om te investeren in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. De mogelijkheden kunnen in de toekomst beperkt worden.
5.4.5 UITVOERINGSAGENDA
Bekendheid geven aan verenigingen en activiteiten
In Langeweg wordt een wekelijks overzicht gemist van activiteiten die in het
dorp worden georganiseerd. In lijn met de acties vanuit het thema ‘uitstraling’ om een website voor Langeweg te maken, past ook het voornemen om
een wekelijks overzicht te verspreiden. Ook zou de Moerdijkse Bode wellicht
een medium voor een dergelijk overzicht kunnen zijn. In ieder geval is wel
input vanuit alle verenigingen vereist.

Op de website www.moerdijkfit.nl kunnen sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente moerdijk zelf activiteiten aanmelden.

Actie

Wie

Planning

Overzicht activiteiten in Zie thema ‘uitstraling’
Langeweg
Brede school ontwikkeling
Om het netwerk rondom de Mariaschool verder te verbreden, gaat de
school samen met de opbouwwerker van Surplus bekijken welke kansen er
liggen op het gebied van brede school ontwikkeling. Daarbij wordt ook contact gelegd met Kinderopvang en Stichting Sociaal Kultureel Werk Moerdijk
(SKW).
Actie

Wie

Planning

Kansen inventariseren
voor een brede school
ontwikkeling

Mariaschool en Proces coördinator brede
school Surplus

2014-2016

Buitenschoolse opvang
In 2011 heeft de Mariaschool onder de ouders een enquête gedaan naar
de behoefte aan een buitenschoolse opvangvoorziening in Langeweg. De
inschatting is dat de behoefte nu groter is dan in 2011. Om dit te peilen, kan
een nieuwe enquête gedaan worden en breder worden verspreid dan alleen
onder de ouders van de Mariaschool.
Actie

Wie

Planning

Enquête over behoefte
aan buitenschoolse
opvang in Langeweg

Mariaschool

2014

Groenvoorzieningen
De uitstraling van Langeweg kan verbeterd worden door meer groen in het
dorp. Tijdens de avonden is nagedacht over welke partijen hier een bijdrage
aan kunnen leveren:
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●●

Wijkvereniging: vanuit de wijkvereniging wordt beheer van groenvoorzieningen op het plein geregeld;
●● Voormalige werkgroep groenvoorzieningen vanuit de kerk: mogelijk zijn
hier mensen te vinden die actief een bijdrage willen leveren aan verbetering van de groenvoorzieningen in het dorp en ontstaan er vanuit die
club nog nieuwe ideeën;
●● Bloemleveranciers uit de directe omgeving;
●● MBO-school Prinsentuin Breda: inventariseren of er mogelijkheden zijn
om studenten een deel van het beheer te laten uitvoeren.
Om dit te coördineren, is het nodig om een werkgroep te formeren.
Actie

Wie

●● Formeren werkgroep Wijkvereniging
groenvoorziening
●● Inventariseren acties, Wijkvereniging
mede aan de hand
van schouw en bepalen agenda

5.5

Planning
2e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014

Veiligheid
Op enkele plekken in Langeweg ervaren de inwoners dat de veiligheid in het
geding komt:
●● De rijsnelheid aan de Zuiddijk is vaak te hoog. Auto’s en tractoren
rijden te hard;
●● Er rijdt te veel sluipverkeer vanaf Etten-Leur via Zuiddijk en Hamseweg/
Achterdijk naar de A16;
●● De oversteekbaarheid van de kruising Zuiddijk/N285 (bij het plein) is
lastig. Veel auto’s rijden hier te hard.
Leefbaarheid
Er rijdt soms nog zwaar vrachtverkeer door het dorp, maar door getroffen
maatregelen is dit inmiddels wel sterk verminderd.
Enkele inwoners ervaren nog geluidsoverlast en maken zich zorgen over
het effect van trillingen.

Thema verkeer

5.5.1 ACHTERGRONDSITUATIE
Het onderwerp verkeer gaat voornamelijk over
bereikbaarheid, veiligheid en parkeergelegenheden. Dit zijn belangrijke elementen voor de
leefbaarheid van het dorp.
5.5.2 PROBLEEMANALYSE
Bereikbaarheid
Het dorp heeft te maken met landbouwverkeer
vanuit het buitengebied dat door de kern rijdt. De
doorstroming van het verkeer is soms beperkt
doordat auto’s langs de weg geparkeerd staan
en er weinig ruimte overblijft voor de landbouwvoertuigen.
Het openbaar vervoer van en naar Langeweg is ’s
avonds en in het weekend beperkt.

Parkeren
●● Er is te weinig parkeercapaciteit in de Kloosterlaan voor Emmaus, Ons
Stedeke en de voetbal;
●● Parkeergedrag in de Danielstraat leidt ertoe dat auto’s er bijna niet
meer door komen.
5.5.3 AMBITIE
Ambitie is een veilig, goed bereikbaar en leefbaar dorp.
5.5.4 KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Gemeente Moerdijk
Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en vervoer is vastgelegd
in het Lokaal Mobiliteitsplan 2007-2010/2015. In dit plan zijn de volgende
knelpunten voor Langeweg beschreven:
●● Zuiddijk/Schoolstraat
De bebouwing langs deze weg ondervindt veel overlast van de hoe-
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●●
●●

veelheid vracht- en landbouwverkeer van de achterliggende bedrijven.
In Langeweg wordt het ontbreken van algemene voetgangersvoorzieningen voor verkeersveiligheid (trottoirs, oversteekplaatsen) genoemd.
Gevaarlijke kruisingen Langeweg/Vogelweg/Westelijke parallelweg
Hoge snelheid en vormgeving kruisingen.

Actie

Wie

Planning

Inventarisatie klachten
verlichting N285

Inwoners

2e kwartaal 2014

Provincie
Voor enkele wegen is de provincie bevoegd gezag en beslissingsbevoegd.
5.5.5 UITVOERINGSAGENDA
Provinciale weg N285
Langs de provinciale weg zijn diverse knelpunten op het gebied van veiligheid benoemd. De volgende aspecten kunnen bijdragen aan een veiligere
omgeving:
●● Snelheidsmeting en handhaving;
●● Veilige oversteek voor voetgangers;
●● Veiligheid rondom bushalte;
●● Terugplaatsen van betonpalen.
De N285 is een provinciale weg waar de provincie verantwoordelijk voor is.
In het kader van het gebiedsplan is afgesproken dat inwoners hun wensen
afstemmen met de gemeente en dat het sterk is als inwoners samen met
gemeente de aandachtspunten bij de provincie neerlegt.
Actie

Wie

Planning

●● Inventarisatie aandachtspunten m.b.t.
N285
●● Afstemming met
provincie NoordBrabant

Inwoners, gemeente
Moerdijk

2e kwartaal 2014

Inwoners, gemeente
Moerdijk

3e kwartaal 2014

Veiligheid
De weg tussen Langeweg en Zevenbergen is niet verlicht. Enkele inwoners
hebben aangegeven dit als een probleem te ervaren. Afgesproken is dat
inwoners gaan inventariseren in hoeverre dit probleem in Langeweg speelt.
Zij zullen hier de gemeente bij betrekken en afstemmen hoe dit onder de
aandacht kan worden gebracht bij de provincie.

Leefbaarheid
De gemeente zal medio 2014 nieuwe verkeerstellingen uitvoeren en de situatie met betrekking tot geluid en trillingen meten. Dit vormt de basis voor het
bepalen of en zo ja welke maatregelen eventueel nodig zijn.
Actie

Wie

Planning

●● Verkeerstellingen
Zuiddijk uitvoeren
●● Verkeersmaatregelen agrarisch
sluipverkeer

Gemeente Moerdijk

1e kwartaal 2014 (reeds
uitgevoerd)
Reeds uitgevoerd.
Beroep Raad van State
loopt nog.

Gemeente Moerdijk

Parkeerruimte
Met name in de Daniëlstraat zorgen geparkeerde auto’s voor belemmering
van de doorgang. De gemeente heeft plannen ontwikkeld om het parkeren
hier beter te reguleren. Deze plannen zijn tijdens de dorpstafel ook besproken gericht op het vinden van draagvlak bij de inwoners. Het parkeerprobleem bij Emmaus en de Kloosterlaan vraagt om een oplossing.
Actie

Wie

Planning

●● Vinden van draagvlak voor oplossing
parkeerproblemen
Daniëlstraat
●● Herinrichtingsplan
Kloosterlaan

Gemeente Moerdijk

2e kwartaal 2014

Gemeente Moerdijk

3e kwartaal 2014
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5.6

Thema sociaal

5.6.1 ACHTERGRONDSITUATIE
Voor een goed begrip van dit thema is het van belang de context te schetsen van de houding, attitude en moraal van Langeweg.
In het proces van het gebiedsplan is sterk naar voren gekomen de actieve
en zelfs pro-actieve houding van de betrokken personen. Vanuit de samenstelling van het dorp (relatief jong), de historie en achtergrond van de
inwoners (veelal gekenmerkt door een standvastige woonhistorie) en de
intensiteit van sociale verbindingen, laat zich dit als volgt omschrijven. In
Langeweg is men trots op wat men kan, doet en heeft bereikt. Er zijn veel
ambities onder de verschillende groepen en verbanden van mensen. Er is
weliswaar een (kleiner geworden) groep ‘oorspronkelijke’ inwoners en een
(groter geworden) groep inwoners van buitenaf; de zogenaamde ‘importers’.
Dit betekent echter geenszins dat er sprake is van een verminderde ‘dorpskracht’. Integendeel, als er een idee of initiatief is geboren, dan worden de
schouders eronder gezet en wordt het gerealiseerd. Deze houding om zaken zelf te realiseren, om samen binnen het dorp te kijken naar oplossingen
en daarbij niet schuwen om nieuwe relaties of verbindingen te zoeken of
aan te gaan, is kenmerkend. De mensen hebben een open houding, maar
kunnen van buitenaf toch worden gezien als een ‘gesloten dorp’.
Dit besef en deze grondhouding bepaalt voor een groot deel de invulling van
het thema sociaal.
5.6.2 PROBLEEMANALYSE
Bereikbaarheid met OV
Bereikbaarheid van Langeweg met OV geldt voornamelijk voor de jeugd en
ouderen. De ‘middengroep’ heeft toch wel 1 of 2 auto’s
in bezit. Er zijn ontwikkelingen in de OV-markt maar
er zijn nu ook al collectieve vormen van vervoer
beschikbaar die nog niet voldoende bekend
zijn. Ook in het nieuwe OV gaat een hoop veranderen. Daarom dient hier voldoende aandacht voor gevraagd te worden. Ook staat of
valt nieuw OV met het gebruik er van. Dit kan
het schrappen van de halte Langeweg in het
nieuwe OV wellicht voorkomen. Vraag is of dit
in de gemeentegids aandacht kan krijgen.

Behoud gemeenschapszin
Dit betekent nu met name dat de betrokkenheid bij het gemeenschapsleven
vermindert. Het gevoel dat mensen hebben om betrokken te willen zijn bij
het dorp.
Aanwas bij verenigingen
Blijft zijn aandacht houden en energie kosten.

5.6.3 AMBITIE
Bereikbaarheid met OV
De ambitie wat betreft de bereikbaarheid (met OV) is om de bereikbaarheid te handhaven en zo mogelijk uit te breiden. Gebruik van een collectief
vervoer begint met het kennen van de mogelijkheid of de regeling. Daarom
dient hier meer aandacht aan gegeven te worden.
Behoud gemeenschapszin
De ambitie is om nieuwe inwoners te betrekken bij het verenigingsleven/de
gemeenschap. De mensen die van buitenaf in Langeweg zijn komen wonen,
worden opgenomen in de gemeenschap door actief te zijn in die gemeenschap. Zij moeten daarom welkom worden geheten en zich welkom voelen.
Alleen als zij dat gevoel ontwikkelen, kunnen zij het op hun beurt weer doorgeven aan andere nieuwe inwoners in Langeweg. Dat heeft zijn effect weer
op o.a. het verenigingsleven.
Aanwas bij verenigingen
Door een betrokkenheid te genereren en aan te wakkeren met de gemeenschap, zullen meer personen actief kunnen gaan participeren. Het is essentieel om die personen te behouden en tegelijkertijd ook door te blijven
‘zoeken’ naar nieuwe en adspirantleden van verenigingen. Realisme is
wel belangrijk; voor sommige takken van sport is geen volwaardige club in
Langeweg te vinden of te creëren. Dan is samenwerking buiten het dorp
natuurlijk een goede manier om mensen toch actief te houden/maken.
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5.6.4 KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Gemeente
De kaders voor dit thema worden vooral gevormd door integraal beleid. De
faciliterende rol van de gemeente in bijvoorbeeld openbaar vervoerszaken is
niet uitsluitend voorbehouden aan de gemeente. De provincie is hier bevoegd
gezag en beslissingsbevoegd in. Een belangrijk toekomstig kader kan gevormd worden door het wijk-/gebiedsgericht werken door de gemeente en de
dynamische uitvoeringsagenda.

een zogenaamd ‘dorpsproces’ voor Langeweg bestaat en nodig is, als basis
van waaruit mensen betrokken raken bij het dorp. Tijdens de laatste dorpstafel is hierbij vooral het besef van de rol van de wijkvereniging bij gekomen.
Dit proces is in onderstaande afbeelding nader aangegeven.

Brabantse Waard
Brabantse Waard is mede verantwoordelijk voor vitale en levensvatbare kernen. Dit betekent dat Brabantse Waard sociale structuren belangrijk vindt en
dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Voor de sociale samenhang
zijn bijvoorbeeld verenigingen erg belangrijk. Het leefbaarheidsbudget van
de corporatie wordt onder andere hiervoor ingezet met bijvoorbeeld ‘Moerdijk
Leeft’. Medewerkers van Brabantse Waard komen ook achter de voordeur.
De rol van de corporatie is het signaleren van problemen bij o.a. ouderen.
Vervolgens contact leggen met en het probleem doorverwijzen naar de instelling, die daarvoor in het leven is geroepen zoals Surplus. En uiteraard volgen
dat de zaak wordt opgelost. Het speelveld van corporaties wordt onder de
loep genomen. Dit krijgt vorm in een nieuwe wet, de Herzieningswet. De
voorstellen van de nieuwe Herzieningswet neigen naar minder mogelijkheden
voor corporaties om te investeren in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid. De mogelijkheden kunnen in de toekomst beperkt worden.
5.6.5 UITVOERINGSAGENDA
Wijkvereniging als ’regisseur’
De oplossingsrichting voor de uitdagingen ’Bereikbaarheid met OV’, ‘Behoud
gemeenschapszin’ en ‘Aanwas bij verenigingen’ begint met het leggen van
de verbinding met en via de wijkvereniging. In bijna alle gevallen van brede
communicatie met of over het dorp speelt de wijkvereniging (als instituut) een
centrale rol. Dit betekent uiteraard niet dat de (bestuurs-)leden van de wijkvereniging op hun beurt alle werkzaamheden of acties zelf moeten uitvoeren.
Integendeel: de wijkvereniging dient er dan voor te zorgen dat anderen op
hun beurt de acties op zich nemen. Zelf behoudt de wijkvereniging dan het
overzicht over de uitgezette acties en heeft op die manier een regisseursrol.
‘Dorpsproces’
In het nadenken en discussiëren over dit thema is het besef ontstaan dat er

De kern en achtergrond van dit dorpsproces is de volgende. De ‘kartrekkers’
in het dorp hebben hier een belangrijke rol in. Het dorpsproces begint met
ofwel nieuwe inwoners die voor het eerst in Langeweg komen wonen, ofwel
met reeds in Langeweg woonachtige mensen die nog niet betrokken zijn in
het dorp. Het begint dus met te weten wie die ‘nieuwe inwoners’ in Langeweg
zijn. Vervolgens is het van belang om de mensen kennis te laten maken met
het dorp en een soort introductie te geven in Langeweg; de ‘warme jas’ of het
‘thuishaven-gevoel’.
Vanuit die introductie raken mensen betrokken bij activiteiten in en voor het
dorp doordat ze aansluiting vinden bij andere mensen, groepen of verenigingen in het dorp. Dit zal na verloop van tijd kunnen uitgroeien tot een gevoel
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dat iemand ‘van Langeweg is’. Betrokken raken wordt betrokken ZIJN. Dat is
de basis om op hun beurt weer te kunnen uitgroeien tot een van de ‘kartrekkers’ in een dorp, die vervolgens weer kan zorgen voor introductie en verwelkoming van nieuwvestigers.
Hierbij wordt onderkend dat in dat dorpsproces belangrijke factoren een rol
spelen die per leeftijdsgroep kan verschillen. Zo is het voor huishoudens/
gezinnen zonder kinderen lastiger om die sprong naar het dorp te kunnen
maken. In deze fase bestaat er dus een risico dat mensen niet in het dorpsproces betrokken raken. Gezinnen met jonge kinderen hebben die band
met het dorp veel sneller door bijvoorbeeld contacten aan de schoolpoort,
via vriendjes/vriendinnetjes van de eigen kinderen et centera. Voor oudere
gezinnen of gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn, is die dynamiek
van het dorp wederom een andere. Ook hier bestaat het risico dat mensen
doordat men in die nieuwe levensfase terecht komen, het dorpsproces uit het
oog verliezen.
Voor de doelgroep ouderen en senioren bestaat in theorie het risico dat
mensen, door het ontberen van sociale interactie, zich steeds meer terugtrekken of op zichzelf zijn aangewezen. Overigens wordt vanuit de Seniorenraad
aangegeven dat dergelijke signalen niet bekend zijn vanuit Langeweg. Er zijn
projecten zoals het project “Samen wijs” welke nadrukkelijk op deze problematiek van een mogelijk sociaal isolement ingaan. Het doorzetten van deze
lijn is dan ook het devies.
Concrete acties
Ter uitvoering van bovengenoemde oplossingsrichtingen zijn concrete afspraken gemaakt. Zo is er vanuit het jeugd- en jongerenwerk Surplus de actie opgepakt om concreet aan jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar te vragen of en
zo ja, wat zij missen in Langeweg. Ook de verbinding met
de Seniorenraad is gelegd, voorafgaand aan de laatste dorpstafel. Zodoende is er ook input verkregen
vanuit de vertegenwoordigers van deze groep.
Het activeren van het dorpsproces wordt opgepakt. De rol van de wijkvereniging hierin is
onderkend. Met de wijkvereniging zijn daarom
meteen afspraken gemaakt over het invullen van
de bovengenoemde ‘regisseursrol’ in het dorp. Dit
kan op korte termijn leiden tot een concrete aanzet

voor een nieuwe dorpsgids of tenminste een actualisering van het bestaande
product.
Actie

Wie

Planning

●● Uitzoeken wat
jongeren missen in
Langeweg
●● Opstarten dorpsproces/aanzet nieuwe
dorpsgids

Jeugd- en jongerenwerk Surplus

3e/4e kwartaal 2014

Wijkvereniging

3e/4e kwartaal 2014

5.7

Thema uitstraling

5.7.1 ACHTERGRONDSITUATIE
Tijdens het proces van het gebiedsplan is het besef ontstaan en breed doorgedrongen dat Langeweg een prachtig dorp is, waar mensen voor de rust en
de ruimte naar toe komen om zich er te vestigen. Langeweg mag trots zijn
op zichzelf en mag daarom ook gezien worden. Echter, het dorp is vanaf de
provinciale weg N285 vooral ‘naar binnen gekeerd’. Er mag zeker ook naar
buiten toe gewerkt worden aan uitstraling om gezien te worden (in plaats van
alleen langs te rijden). Deze uitstraling heeft meerdere facetten: uitstraling
van (markante) plekken, straten, maar ook van de bekendheid van het dorp.
5.7.2 PROBLEEMANALYSE
Als uitdagingen zijn tijdens de eerste dorpsavond de volgende aspecten
genoemd:
●● Village marketing/promotie;
●● Verpaupering/groenvoorzieningen/fysieke uitstraling;
●● Relatie met de gemeente.
Marketing/promotie
Het gaat hier specifiek om marketing en promotie met als doel Langeweg
bekend te maken als aantrekkelijk dorp om in te wonen. “We verkopen
onszelf te weinig.” Langeweg is niet heel bekend in de regio. Om Langeweg
leefbaar te houden zijn ook in de toekomst voldoende inwoners nodig. Als het
aantal inwoners terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor onder andere de
woningen, voorzieningen en het verenigingsleven. Vandaar dat promotie van
Langeweg als aantrekkelijke woonplaats belangrijk is.
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Fysieke uitstraling
De groenvoorzieningen in Langeweg worden als beperkt ervaren. Er is
al snel een uitstraling van ‘grijze straten’ met veel steen en geparkeerde
auto’s. Daarbij is het dorp ‘naar binnen gekeerd’ waardoor voorbijgangers
niet altijd de juiste indruk van het dorp krijgen. Het dorpsplein is wel mooi
gerenoveerd, dit moet in stand gehouden worden.
Relatie met de gemeente
De relatie tussen de gemeente Moerdijk en de inwoners van Langeweg is
niet optimaal. Het vertrouwen van de inwoners van Langeweg in de gemeente Moerdijk is niet groot. De inwoners storen zich aan het feit dat ze
‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden en dat de gemeente niet
altijd haar afspraken nakomt.
Daarbij is er ook de angst om, als kleinste kern van de gemeente, in vergetelheid te raken en daardoor bepaalde dingen mis te lopen. De angst om
‘overgeslagen’ te worden bij bepaalde beslissingen. Dit kan gaan om geld,
maar ook om marketing vanuit de gemeente.
5.7.3 AMBITIE
Marketing/promotie
Langeweg op de kaart zetten als aantrekkelijk dorp in de regio. Het is
belangrijk dat Langeweg zichzelf goed promoot zodat Langeweg bekend
gaat staan als een mooi en gezellig dorp waar men graag wilt wonen. Als
mensen op zoek zijn naar een huis moeten ze aan Langeweg denken.
Als mensen door Langeweg fietsen, moeten ze het idee krijgen ‘hier wil ik
wonen’. Hierbij moeten de Langeweggenaren meer de positieve kanten van
Langeweg benadrukken (bijvoorbeeld ligging, ruimte, rust, gezelligheid en
kenmerkende gebouwen als de Rijks- en gemeentelijke monumenten) en
continue blijven investeren in de uitstraling van het dorp. “We moeten de
partners het belang van marketing in laten zien.”

Relatie met de gemeente
Wederzijds vertrouwen en een goede communicatie.
5.7.4 KADERS EN UITGANGSPUNTEN
Gemeente
De gemeente staat centraal bij een van de uitdagingen; relatie met de
gemeente. Een belangrijk toekomstig kader kan gevormd worden door het
wijk-/gebiedsgericht werken door de gemeente en de dynamische uitvoeringsagenda. Ook bij fysieke uitstraling en onderhoud van de openbare
ruimte speelt de gemeente een rol.
5.7.5 UITVOERINGSAGENDA
Tijdens de dorpsavonden en dorpstafels zijn de volgende acties specifiek
benoemd en opgestart:
Marketing/promotie
Het opzetten van een website is een van de acties die bij marketing en
promotie hoort. De huidige website van de wijkvereniging heeft qua inhoud
een goede basis. Het probleem is het bijwerken en de frequentie van de
berichten. De uitdaging is om een nieuwe website te starten en deze goed
up to date te houden. Daarom zou professionele ondersteuning (vanuit
gemeente) bij marketing wenselijk zijn, bijvoorbeeld bij het starten/onderhouden van de website. Hierbij valt ook te denken aan iemand in het dorp
die webdeveloper is. De dorpstafel van Klundert heeft aangeboden dat
Langeweg hun websiteformat mag gebruiken. Op de website moeten onder
andere activiteiten van het dorp komen te staan.

Fysieke uitstraling
De ambitie is om Langeweg een meer levendige uitstraling te geven. Dit
kan betrekking hebben op groen, verlichting, auto’s in de straten en dergelijke. Wanneer men Langeweg binnenkomt, moet dit een positief en gezellig
beeld geven van het dorp, het moet de gezellige aard van het dorp laten
zien.
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Bestaande verenigingen kunnen ook hun steentje bijdragen aan promotie.
Mobiliseren van inwoners en verenigingen om zichzelf actief te verkopen.
Zet verenigingen goed op de kaart en trek zo ook mensen van buiten Langeweg aan om bij de verenigingen te gaan. Dit helpt het verenigingsleven
en mensen krijgen zo een goede indruk van Langeweg. Als er activiteiten
zijn of speciale dingen gebeuren in Langeweg zou dit meer gepromoot
kunnen worden in de regio. Hierbij valt te denken aan krantenartikelen of
columns in onder andere de Moerdijkse Bode of de nieuwe website. Deze
artikelen zouden aangeleverd moeten worden vanuit de wijkvereniging of
verenigingen. Het idee is om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren met alle verenigingen van Langeweg om de ideeën hierover te delen.
Actie

Wie

Planning

●● Media aandacht
voor Langeweg
●● Website voor
Langeweg bouwen
beheren
●● Bijeenkomst met
alle verenigingen

Verenigingen

Vanaf heden

Wijkvereniging als spil

3e/4e kwartaal 2014

Wijkvereniging

3e/4e kwartaal 2014

Fysieke uitstraling
Blijven investeren in het uiterlijk van het dorp. Het dorpsplein en Ons Stedeke zijn beide net opgeknapt. Deze positieve ontwikkelingen betreffende
de uitstraling van Langeweg moeten doorgaan.
Een veel genoemd punt op de avonden is het creëren
van aantrekkelijke dorpsentrees, dit kan aan de Zuiddijk
en de Schoolstraat. Ideeën hiervoor zijn activiteitenborden, authentieke lantaarnverlichting en meer bloembakken. Zo krijgen mensen gelijk een positieve indruk
van Langeweg als ze het dorp binnenkomen. Er is wel
gezegd dat bijvoorbeeld activiteitenborden vaak duur
zijn. Er zou dan een simpel bord komen en de inwoners
zouden zelf hier hun activiteiten op moeten plaatsen.
Het thema voorzieningen gaat verder in op de groenvoorzieningen in Langeweg.
Een van de ideeën is ook het verlichten van kenmer-

kende gebouwen van het dorp. Als bijvoorbeeld
de kerk en Ons Stedeke in de avond verlicht worden zal dit een gezellige sfeer creëren. Energiek
Moerdijk kan hier eventueel iets in gaan betekenen met het programma ‘zon op andermans dak’.
Het onderhoud van het straatmeubilair en het
groen in de wijk. De gemeente Moerdijk is aangesloten bij het netwerk van de BuitenBeter app.
Veel mensen in Langeweg kennen deze app
nog niet. Met de BuitenBeter app kunnen mensen
eenvoudig en snel problemen, irritaties en verbeteringen over de openbare ruimte melden bij de gemeente. Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld
om iets door te geven. Nu kan er binnen vier stappen een locatie, probleem
en foto gemeld worden. De gemeente moet deze manier van meldingen
doen beter gaan promoten, zodat de inwoners hier meer gebruik van gaan
maken.
Ook heeft de fysieke uitstraling te maken met de veel geparkeerde auto’s
langs de straten in Langeweg. Hier wordt verder op ingegaan bij het thema
verkeer.
Actie

Wie

Planning

●● Aantrekkelijke dorpsentrees creëren
●● Uitlichten van kenmerkende gebouwen
●● Onderhoud van
straatmeubilair, betrekken bij burgerschouw. Ontdekken
en promoten van de
BuitenBeter app
●● Parkeren in de straten reguleren
●● Groenvoorzieningen

Wijkvereniging en ver- 2014
enigingen
Wijkvereniging, Ener2014
giek Moerdijk, Emmaus
en gemeente Moerdijk
Zie thema voorzieningen

Zie thema verkeer
Zie thema voorzieningen
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Relatie met de gemeente
Betere relatie en meer vertrouwen gemeente/partners opbouwen en ook
een verbetering van de onderlinge communicatie. De dorpstafel blijft bestaan en zal een aantal keer per jaar vergaderen om de voortgang te
bespreken. Een keer per jaar is er een openbare dorpsavond waarop de
resultaten met alle inwoners in aanwezigheid van de bestuurders worden
besproken.
Actie

Wie

Planning

●● Opzetten communicatiestructuur dorp
en gemeente
●● Wederzijds vertrouwen creëren. Dit punt
zal tijdens de toekomstige dorpsavonden een terugkerend
aandachtspunt zijn

Dorpstafel, inwoners
en gemeente Moerdijk

2014

Dorpstafel, inwoners
en gemeente Moerdijk

Nader te bepalen
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6. Vervolg
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6
6.1

Vervolg
Dynamisch proces

Voor u ligt het gebiedsplan Langeweg.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners van Langeweg,
betrokken maatschappelijke partners en
de gemeente Moerdijk.
Het gebiedsplan staat aan het begin van een
continu proces waarin inwoners, partners en
gemeente met elkaar blijven spreken en afstemmen
over onderwerpen die de leefbaarheid van Langeweg raken.
Daarbij is het proces en de organisatie rond het gebiedsplan minstens zo
belangrijk als het product. Doordat partijen en burgers elkaar in het kader
van het gebiedsplan blijven opzoeken, kunnen ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid in Langeweg met elkaar gedeeld worden.
Dit hoofdstuk gaat in op de besluitvorming die over dit gebiedsplan plaatsvindt en op de wijze waarop partijen vervolg willen geven aan de ingezette
samenwerking. Ook wordt ingegaan op de middelen die beschikbaar zijn.
De gemeente wil Energiek Moerdijk in elke kern een podium bieden om op
lokaal niveau het duurzaamheidsbeleid verder gestalte te kunnen geven.
Energiek Moerdijk gaat in het vervolg dan ook een belangrijke partner
worden voor het realiseren van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en
zal een prominentere rol in het uitvoeringstraject van alle gebiedsplannen
krijgen.

6.2

Besluitvorming

Het gebiedsplan wordt voorgelegd aan het bestuur van de woningstichting
Brabantse Waard, het bestuur van Surplus en de gemeenteraad van Moerdijk. Zij nemen kennis van voorliggend gebiedsplan en nemen hierover een
standpunt in. Ten aanzien van een aantal onderwerpen heeft de gemeente
een besluitvormende rol. Deze onderwerpen worden dan ook specifiek aan
de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

6.3

Organisatie en overleg

Het proces van het gebiedsplan is doorlopen aan de hand van twee dorpsavonden en twee dorpstafels. De dorpsavonden zijn bedoeld voor alle inwoners. Zij kunnen hierdoor betrokken raken bij de ontwikkelingen. Inwoners
kunnen tijdens de avonden reageren op de opzet, ideeën en suggesties.
Doordat op de hoogte te zijn van wat er speelt, kunnen inwoners ook zelf
een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebiedsplan. De
dorpstafels zijn bedoeld voor de sleutelfiguren. De sleutelfiguren werken
de resultaten van de dorpsavonden uit en bereiden de volgende dorpstafel
voor.
Nieuwe rol gemeente
De gemeenschap van Langeweg heeft een sleutelrol in het bepalen van de
doelstellingen en de uitvoeringsagenda, binnen de kaders die de gemeente
en andere maatschappelijke partners stellen. De gemeente beseft dat de
rol van de gemeente en dus ook van haar medewerkers gaat veranderen.
De gemeente Moerdijk ziet voor zichzelf in de toekomst een aanjagende
en coördinerende rol weggelegd: ‘Als gemeente willen we graag kennis en
informatie delen, ruimte geven aan leefbaarheidsinitiatieven die door andere
partijen en/of inwoners worden opgepakt en initiatieven stimuleren waar
nodig, door bijvoorbeeld partijen bij elkaar te brengen. Daarbij willen we ook
dingen “halen”, vroegtijdig weten wat er speelt in een kern om dat ook te
kunnen betrekken bij het stellen van de kaders, etcetera. Als overheid willen
we juist met een kern in gesprek komen en ook blijven en waar mogelijk
aansluiten bij wat erin een kern leeft.
De dorpstafel
Het gebiedsplan en dan met name de dynamische uitvoeringsagenda gaat
een centrale rol spelen bij het bewaken van de leefbaarheid in Langeweg.
Communicatie hieromtrent vindt plaats aan de hand van de zogenaamde
dorpstafel, waarbij naast vertegenwoordigers van gemeente, corporatie,
zorgleverancier en politie ook de sleutelfiguren uit het dorp zelf aanschuiven
om de voortgang van de acties te bespreken. Bedoeling is dat deze dorpstafels ongeveer 3 a 4 keer per jaar bijeenkomen. Aan de hand van de thema’s
kunnen eventueel werkgroepjes worden ingesteld, die zich bezighouden
met een specifiek onderwerp of actiepunt. De gemeente levert hierbij de
gebiedscoördinator, die zorgt voor aansturing en afstemming van dit overleg en de acties. Een keer per jaar wordt de stand van zaken besproken op
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de dorpsavond, waarbij ook de betrokken bestuurders van gemeente, etc.
aanwezig zijn.

6.4 Middelen
De gemeente Moerdijk, de woningstichting Brabantse Waard en Bernardus
Wonen hebben een leefbaarheidsfonds, genaamd ‘Moerdijk Leeft’ (www.
moerdijkleeft.nl) opgezet. Dit fonds faciliteert activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in een buurt, wijk of kern in de gemeente Moerdijk
bevorderen door materialen kosteloos uit te lenen.
In aanvulling op Moerdijk Leeft is er een apart uitvoeringsbudget om kleine
initiatieven ten behoeve van leefbaarheid te faciliteren en in gang te zetten .
Het betreft hier een algemeen budget zonder labelling per kern. Verder geeft
de gemeente Moerdijk verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om voor
nieuwe initiatieven een éénmalige subsidie aan te vragen. Activiteiten gericht op verbetering van de leefbaarheid of sociale structuur kunnen hiervoor
in aanmerking komen. Er zijn wel een aantal voorwaarden, meer informatie
over eenmalige subsidie van de gemeente Moerdijk is te vinden op www.
moerdijk.nl/subsidie.
De gemeente werkt ook aan het ‘omlabelen’ van bestaande budgetten. Er
kan meer gedaan worden met hetzelfde (onderhouds-)budget. Daarvoor
is inzicht nodig in de problematiek om op dorpsniveau de juiste dingen te
doen. Zonder die kennis vervalt de gemeente automatisch in ‘oud gedrag’
en besteedt het budget aan de traditionele zaken of routinematige werkzaamheden. Met het gebiedsplan in de hand wordt er gewerkt aan het
inzicht aan welke zaken bestaande gelden anders én beter besteed zouden
kunnen worden vanuit een gelijkwaardige dialoog met de inwoners. Ook
moet er in dit kader steeds meer gedacht worden aan cofinanciering met
andere financieringsbronnen om te komen tot doel- en projectrealisatie.
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Afsluitend woord
“Gebiedsplan: een gezamenlijke verantwoordelijkheid”
Het behouden van de leefbaarheid en de vitaliteit van Langeweg behoort tot
onze verantwoordelijkheid. Wij zijn als bestuurders van de gezamenlijke partners net als de sleutelfiguren dan ook trots op dit resultaat. De kernen binnen
de gemeente Moerdijk hebben elk hun eigen dynamiek, met sterke en minder
sterke kanten. Daarom zijn wij zo blij met dit gebiedsplan, een plan waarin
deze dynamiek beschreven staat en waarin concreet staat welke plannen er
nodig zijn om de leefbaarheid verder te versterken.
De ontwikkelingen in de maatschappij en de bezuinigingen dwingen ons tot
keuzes. Om de goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk, dat we van
elkaar weten wat er leeft en speelt in een kern. En dat kunnen we het beste
met u, als inwoners. Niet alleen omdat er steeds meer een beroep op uw
inzet gedaan zal worden, maar vooral omdat u het beste weet wat er speelt
in Langeweg.
Een gebiedsplan is nooit klaar. Ontwikkelingen zullen regelmatig leiden tot
het bijstellen van visie, strategie en bijbehorende actiepunten. Daarom is het
mooi, dat het proces hier niet ophoudt en dat het gebiedsplan op tafel komt te
liggen bij dorpstafels en dorpsavonden die in de toekomst zullen volgen.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dit vergt de inzet van alle
betrokkenen, niet in de laatste plaats van de bewoners van Langeweg zelf.
Bestuurders van de gezamenlijke partners.
Wethouder Louis Koevoets, Gemeente Moerdijk
Ruud van den Boom, Woningstichting Brabantse Waard
Anthonie Maranus, Stichting Surplus
Fred Stegman, Politie Midden- en West Brabant
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Bijlagen
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Bijlage 1
Dynamische uitvoerings-		
			agenda
Thema wonen
Actie

Thema voorzieningen
Wie

●● Inventariseren wat inwoners Inwoners
van Langeweg kunnen betekenen bij het in beeld brengen van de lokale woningbehoefte en welke maatregelen
men kan treffen om zolang
mogelijk in de eigen woning
te kunnen blijven woning,
ook als men straks ouder is
●● Actualisatie Woningbehoef- Gemeente Moerdijk

teonderzoek met specifiek
aandacht voor:
-- Behoefte van senioren;
-- Lokale situatie per kern;
-- Betrekken van burgers.

●● Ontwikkeling projectmatige
woningbouwbouwproject
nabij oude school
●● Mogelijkheden inventariseren om aan westkant van
Langeweg woningen te
realiseren
●● Stimuleren particuliere woningbouwinitiatieven

Aannemer

●● Oprichting coöperatie Ener-

Energiek Moerdijk

●● Promotie van Energiek
Moerdijk

Energiek Moerdijk

giek Moerdijk

Planning

Actie

Wie

2014

Overzicht activiteiten in Langeweg

Zie thema ‘uitstraling’

Kansen inventariseren voor
een brede school ontwikkeling

Mariaschool en
Proces coördinator brede school
Surplus

2014-2016

Enquête over behoefte aan
buitenschoolse opvang in
Langeweg

Mariaschool

2014

●● Formeren werkgroep groenvoorziening
●● Inventariseren acties, mede
aan de hand van schouw en
bepalen agenda

Wijkvereniging

2e kwartaal 2014

Wijkvereniging

2e kwartaal 2014

Actie

Wie

Planning

●● Inventarisatie aandachtspunten m.b.t. N285
●● Afstemming met provincie
Noord-Brabant

Inwoners, gemeente Moerdijk

2e kwartaal 2014

Inwoners, gemeente Moerdijk

3e kwartaal 2014

Inventarisatie klachten verlichting N285

Inwoners

2e kwartaal 2014

2015

2014

Gemeente Moerdijk 2015

Gemeente Moerdijk Pilot loopt
1e kwartaal 2014
(reeds gerealiseerd)
Vanaf 2e kwartaal
2014

Planning

Thema verkeer
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●● Verkeerstellingen Zuiddijk
uitvoeren
●● Verkeersmaatregelen agrarisch sluipverkeer

Gemeente Moerdijk 1e kwartaal 2014
(reeds uitgevoerd)
Gemeente Moerdijk Reeds uitgevoerd.
Beroep Raad van
State loopt nog.

●● Aantrekkelijke dorpsentrees
creëren
●● Uitlichten van kenmerkende
gebouwen

Wijkvereniging en
verenigingen
Wijkvereniging,
Energiek Moerdijk,
Emmaus en gemeente Moerdijk
Zie thema voorzieningen

2014

●● Vinden van draagvlak voor
oplossing parkeerproblemen Daniëlstraat
●● Herinrichtingsplan Kloosterlaan

Gemeente Moerdijk 2e kwartaal 2014

Gemeente Moerdijk 3e kwartaal 2014

●● Onderhoud van straatmeubilair, betrekken bij burgerschouw. Ontdekken en
promoten van de BuitenBeter app
●● Parkeren in de straten
Zie thema verkeer
reguleren
●● Groenvoorzieningen
Zie thema voorzieningen

Actie

Wie

Planning

2014

●● Uitzoeken wat jongeren missen in Langeweg
●● Opstarten dorpsproces/aanzet nieuwe dorpsgids

Jeugd- en jongerenwerk Surplus

3e/4e kwartaal 2014

●● Opzetten communicatiestruc- Dorpstafel, inwotuur dorp en gemeente
ners en gemeente

Nader te bepalen

Wijkvereniging

3e/4e kwartaal 2014

●● Wederzijds vertrouwen creëren. Dit punt zal tijdens de
toekomstige dorpsavonden
een terugkerend aandachtspunt zijn

Actie

Wie

Planning

●● Media aandacht voor Langeweg
●● Website voor Langeweg
bouwen beheren
●● Bijeenkomst met alle verenigingen

Verenigingen

Vanaf heden

Wijkvereniging als
spil

3e/4e kwartaal 2014

Wijkvereniging

3e/4e kwartaal 2014

Thema sociaal

Moerdijk
Dorpstafel, inwoners en gemeente
Moerdijk

2014

Thema uitstraling
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Bijlage 2

Feiten en cijfers

Tabel 2: Bevolking naar leeftijdsgroep
Gemeente
Moerdijk

Langeweg

0 tot 15 jaar

17%

20%

15 tot 25 jaar

10%

11%

25 tot 45 jaar

24%

25%

45 tot 65 jaar

31%

33%

65+

17%

11%

Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling gemeente Moerdijk naar leeftijdscategorie

Bron: CBS Statline, 2013

Tabel 3: Woningvoorraad

Bron: Woningbehoefteonderzoek 2010-2015

Tabel 1: Afstand tot voorzieningen
Nederland

Gemeente
Moerdijk

Langeweg

Afstand tot kinderdagverblijf

1.0

1.4

4.8

Basisonderwijs

0.6

0.6

0.3

Afstand tot restaurant

0.8

1.0

0.3

Afstand tot grote supermarkt

0.9

1.5

4.6

Afstand tot bioscoop

6.7

16.2

13.7

Afstand tot zwembad

3.6

5.2

8.2

Afstand tot treinstation

5.1

6.3

4.5

Nederland

Gemeente
Moerdijk

Langeweg

Woningvoorraad

7.266.295

15.645

335

Gemiddelde woningwaarde

€ 232.000

€ 227.000

€ 262.000

Koopwoningen

56%

64%

71%

Huurwoningen

43%

35%

27%

Bouwjaarklasse van 2000

12%

10%

5%

Bouwjaarklasse tot 2030

87%

90%

95%

Bron: CBS Statline, 2013

Figuur 2: Prognose Mariaschool

Bron: CBS Statline, 2013
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