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Het proces:

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief stads- en dorpsplannen. Als wethouder ben ik binnen het college
van burgemeester en wethouders hiervoor de eerst
verantwoordelijke. Onlangs is het laatste plan voor
de kern Zevenbergen vastgesteld en beschikken
inmiddels alle kernen binnen de gemeente
Moerdijk over een eigen leefbaarheidsplan.

·

Dit is een heuglijk feit, maar daarmee zijn we er
nog niet! Tijdens de interessante en levendige
bewonersbijeenkomsten heb ik samen met u
geconstateerd, dat plannen maken alleen niet voldoende is. Het gaat er vooral om samen de uitwerking op te pakken. De stads- en dorpsraden en
wijkverenigingen spelen in
dit samenwerkingsproces
een erg belangrijke rol. Bij
het opstellen van de stadsen dorpsplannen is dit
prima gelukt, waarvoor
nogmaals mijn hartelijke
dank. Ik vertrouw erop, dat
de gemeente ook bij de uitwerking van deze plannen
op eenzelfde betrokkenheid
van u mag rekenen.
Marjolein de Wit – Greuter
Wethouder Cultuur

Stads- en dorpsplannen:
een terugblik
In 2002 is het project stads- en dorpsplannen
gestart. Mede gelet op de actieve houding van de
dorpsraad werd het dorp Moerdijk gekozen als
pilotkern. In 2003 kon voor dit dorp het eerste
dorpsplan worden vastgesteld. Dit plan stond
model voor de andere kernen. Met de recente vaststelling van het stadsplan Zevenbergen beschikken
inmiddels alle 11 kernen van de gemeente
Moerdijk over een eigen stads- of dorpsplan. Uit de
gehouden evaluatie van dit project is onder andere het volgende gebleken:

·
·

·

De betrokkenheid van de stads- en dorpsraden
is erg belangrijk geweest in dit proces. Zij vormden dan ook de vaste deelnemers in de klankbordgroep die per kern werd ingesteld.
De kaders die vooraf door de gemeenteraad zijn
bepaald waren duidelijk en hebben mede bijgedragen aan een vlot proces.
Het interactieve proces met vele bijeenkomsten
per kern kostte de deelnemers weliswaar veel
tijd, maar heeft wel bijgedragen aan voldoende
draagvlak voor het uiteindelijke plan.
De gemeente heeft bewust gekozen voor een
afzijdige rol in het planproces. Door het bureau
SGBO als begeleider in te schakelen, is het uiteindelijke plan ook echt het plan van de bewoners zelf geworden.

De inhoud:
·

·

·

·

Wonen en verkeer waren in alle plannen
nadrukkelijke gespreksthema’s; daarnaast had
elk plan zijn eigen specifieke onderwerpen.
Kortom: Eenheid in verscheidenheid!
De gemeentelijke herindeling was bij de behandeling van de onderwerpen vaak nog een
belangrijk item. De afstand tot de hoofdkern
Zevenbergen speelde hierbij, zowel fysiek als
emotioneel, een belangrijke rol.
Door de dorpsplannen raakten de gemeente en
de bewoners met elkaar in gesprek.
Zo ontstond ook begrip voor elkaars standpunten en is er vertrouwen ontstaan.
Bewoners vinden plannen belangrijk, maar vinden de uitvoering van de acties en maatregelen
eigenlijk nog belangrijker.

Een uitgebreid evaluatierapport is uiteraard
beschikbaar. Belangstellenden kunnen dit opvragen bij Ria Eikelenboom.

Uitwerking Stads- en dorpsplannen:
een vooruitblik
Het einde van het project stads- en dorpsplannen
betekende feitelijk ook het begin van een nieuw
project: de uitwerking van de plannen. Ook de
bewoners vinden het immers belangrijk, dat er nu
gewerkt gaat worden aan de uitvoering van de
acties en maatregelen uit de plannen. Uiteraard
kan de gemeente dat niet allemaal zelf en wil zij
dat vooral samen met de bewoners gaan doen. We
moeten dus samen aan de slag. Net als bij het
opstellen van de plannen spelen de stads- en
dorpsraden in dit proces een belangrijke rol. Het
stads- of dorpsplan fungeert hierbij als leidraad.
Het zijn dus ècht de agenda’s voor de toekomst!
Het is de bedoeling om in het periodiek overleg
met u deze agenda te bespreken. Hierbij wordt
gekeken naar wat er al is uitgevoerd, wat er nog
moet gebeuren en wanneer dat zal gebeuren. Voor
de uitvoering van de acties en maatregelen uit de
stads- en dorpsplannen is in de begroting een extra
budget opgenomen. Ook de inzet van deze middelen wil de gemeente met u bespreken. Het gaat
tenslotte om de leefbaarheid in uw kern. Samen
met u gaan we er iets moois van maken!
In elk stads- of dorpsplan staat een voorwoord.
Vaak geschreven door de voorzitter van de stadsof dorpsraad. In het voorwoord wordt teruggeblikt
op de totstandkoming van het plan en worden
soms ook de toekomstverwachtingen uitgesproken. Zomaar enkele citaten:
“Dit dorpsplan is vooral ook een nuchter en realistisch plan geworden, zonder poespas. Volgens
ons overvragen we niet. Het dorpsplan is geschreven vanuit de oprechte zorgen, die we vandaag
voelen en benoemen. Een dorpsplan is een
momentopname. Niet iets om in de la te leggen,
maar om te gebruiken en regelmatig met elkaar te
bespreken”
(Jacques de Win namens Dorpsraad Zevenbergschen
Hoek).

“Met een goed plan als dit moeten we allemaal
bewaken, dat het ook uitgevoerd gaat worden”

“Laten we dan ook dit document koesteren, want
het is voor Heijningen het spoorboekje voor de toekomst”
(Chiem de Vos namens bewoners Heijningen).

“Dit stadsplan is een momentopname. Er zal geëvalueerd moeten worden of de voorgestelde
maatregelen worden uitgevoerd en ook datgene
brengen wat we er van verwachten. Daarnaast zullen in de toekomst weer nieuwe doelstellingen ontstaan: een stadsplan is immers nooit af”
(José de Rooij namens de klankbordgroep stadsplan
Zevenbergen).

“Dit dorpsplan mag natuurlijk geen vrijblijvend
stuk zijn. Voor de dorpsraad zal dit plan de komende jaren, in het overleg met het college en de
raadsfracties, steeds de leidraad vormen”
(Wim Blok namens de Dorpsraad Fijnaart).

Bert Harmsen van SGBO uit Den Haag is nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van
bijna alle stads- en dorpsplannen. Enkele citaten
uit zijn evaluatierapport:
“Elk dorp of stad in de gemeente Moerdijk is weer
anders. Het was een uitdaging om steeds weer
opnieuw aansluiting te vinden bij de mensen in de
zaal”
“De klankbordgroep was beslist een nuttig orgaan
in de communicatie met de bewoners”
“Met het opstellen van 11 stads- en dorpsplannen
begint het echte dorpsgerichte spel voor de
gemeente Moerdijk pas goed”
Luc Willems
Projectleider Uitwerking stads- en dorpsplannen

Halfjaarlijks overleg stadsen dorpsraden
Naast de door de stads- of dorpsraad aangedragen
agendapunten staan de stads- en dorpsplannen
standaard op de agenda.

(Wim de Pijper namens Dorpsraad Standdaarbuiten).

“Ik stel voor om in de besluitvorming van de actievoorstellen de oplossing te zoeken in de fasering
en niet in het schrappen van zaken. Dit plan versterkt namelijk het gemeenschapsgevoel en dat is
meteen de beste garantie op een sociaal, betrokken, welvarend en leefbaar Klundert”
(Henk van Steeg namens Stadsraad Klundert).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente
Moerdijk m.b.t. de stads- en dorpsplannen die er zijn
in de gemeente Moerdijk.
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