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Veel gestelde vragen  
Begin van het jaar hebben bewoners kunnen reageren op de ontwerptekening voor de laatste 
werkzaamheden aan de openbare ruimte. Hieronder vindt u de een beantwoording op een aantal 
veel gestelde vragen. 

 

1. Kan ik een verzoek tot een extra laadpaal in de openbare ruimte aanvragen? 

U kunt een laadpaal (of oplaadpunt) bij u in de buurt aanvragen. Een aanvraag doet u niet direct 
bij de gemeente, maar bij een bedrijf dat de aanvraag voor u bij de gemeente indient. De 
gemeente heeft daarvoor een overeenkomst met het bedrijf PARKnCHARGE. Ook een aanvraag voor 
het uitbreiden van parkeerplaatsen voor elektrisch opladen verloopt via dit bedrijf en niet via de 
gemeente. Voor meer info: https://www.parkncharge.nl/particulier/openbare-laadpaal-
aanvragen/ 

Mocht hier vanuit PARKnCharge een negatieve reactie komen zal de gemeente alsnog in gesprek 
gaan met PARKnCHarge om de mogelijkheden te bekijken. 

 

2. Word de aanleg van glasvezel meegenomen tijdens de werkzaamheden? 

De aanleg van het glasvezelnetwerk zal kort voorafgaand aan de werkzaamheden aan de openbare 
ruimte worden uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente reeds afspraken gemaakt met E-fiber die 
het glasvzelnetwerk aan zal leggen. Voor meer info kunt u kijken op de website : 
https://www.moerdijk.nl/glasvezel 

 

3. Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden? 

De werkzaamheden zullen 30 mei worden opgestart en duren tot eind november. Het gehele werk 
zal in fases worden opgedeeld, om de overlast tot een minimum te beperken. 

 

4. Komt er een opstelplaat voor Kliko's. Dit i.v.m. voorkomen van het plaatsen van containers 
voor inrit? 

Er zal per straat een container opstelplaats aangewezen worden. Deze plaatsen zullen worden 
aangeduid middels een naambord. 

 

5. Is de kruising met Sovak besproken? Hier lopen hier elke dag mensen met een rolstoel of 
rollator?  

De gemeente heeft Sovak utgenodigd haar reactie te geven op het ontwerp. 

 

6. Is het mogelijk om van Rodeborg een woonerf te maken i.v.m. de jonge gezinnen en de 
centraal gelegen speeltuin?  

De hele wijk Rodeborg omzetten in een woonerf doen we niet. In 1994 is landelijk het RVV 
(Reglement verkeersregels en verkeerstekens ) vastgesteld waarbij de 30 zone zijn intrede heeft 
gedaan. In de wet staat dat de maximale snelheid daar 30 km/uur is, maar ook dat bestuurders hun 
snelheid dienen aan te passen aan de situatie. Dat kan zijn omstandigheden van het weer, maar 
ook zicht op zijstraten of aanwezigheid van speellocaties. De gemeente Moerdijk past dan ook geen 
nieuwe woonerven meer toe.  
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7. Wij willen graag weten waarom de in/uitgang naar Trondheim alleen voor fietsers en 
voetgangers wordt.  

Het oorspronkelijke plan is altijd geweest deze bouwweg uiteindelijk als langzaam verkeersroute in 
te richten. Er zijn 2 autontsluitingen van en naar de wijk die blijven. Dat is ook verplicht ivm met 
bereikbaarheid hulpdiensten. De meest gunstige ontsluiting van de wijk naar het centrum voor 
fietsers is via de huidige bouwweg. Dit stimuleert fietsgebruik t.o.v. autogebruik. 

 

8. In het verleden heb ik altijd gehoord dat de twee rode bruggen niet bestemd zijn voor 
vrachtverkeer, dit wordt gekenmerkt door een verkeersbord geplaatst door de gemeente. Bij 
een eventuele calamiteit mogen dan bv. de brandweer gebruik maken van deze rode bruggen?  

Ja, deze bruggen zijn geschikt voor zwaar verkeer. Een vuilnisauto, brandweer of vrachtwagen 
kunnen hier zondermeer gebruik van maken. De borden bij de bruggen zijn destijds geplaatst voor 
het bouwverkeer, zodat deze voertuigen de bouwweg nemen en zullen worden verwijderd zodra de 
inrichting van de wijk afgerond is. 

 

9. Worden er straten en/of de bruggen éénrichtingsverkeer? 

Met invoeren van éénrichtingsverkeer zijn wij zeer terughoudend. Alleen daar waar de wegbreedte 
niet gehaald kan worden om twee richtingen te rijden passen wij dit toe. Dit in verband met 
gedragingen van automobilisten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op éénrichtingswegen harder 
wordt gereden en in het zeldzame geval van verkeersongelukken in een woonwijk (want die komen 
gelukkig maar weinig voor) is de impact dan hoger door de snelheid. Eénrichtingsverkeer is dan ook 
niet per definitie verkeersveiliger. 

 

 

10.Wij zouden graag onze uitrit breder zien. Wat zijn hierin de mogelijkheden? 

Een standaard uitrit is 4 meter breed om ruimte te houden voor parkeren, groen en openbare 
verlichting. Een 2de inrit is vergunningsplichtig en kunt u aanvragen via de website: 

https://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Bouwen-en-verbouwen/Uitrit-of-inrit.html 

 

 

11. Kunnen er extra maatregelen getroffen worden om de verkeersveiligheid in de wijk te 
vergroten? 

De opzet van de wijk en de openbare ruimte geeft op voorhand geen aanleiding om extra 
maatregelen te treffen. In overleg met de wethouder en enkele bewoners uit de wijk hebben we 
wel afgesproken de situatie na realisatie te monitoren en te kijken of extra maatregelen nodig 
zijn. 
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