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Thema's

1
A

Moerdijk heeft te maken met vergrijzing en ontgroening.
Tot 2030 heeft Moerdijk voor autonome groei 1.365 woningen
nodig.
Door Logistiek Park Moerdijk mogelijk extra woningbouwopgave
van 900 - 1.170 woningen.
De totale woningbouwopgave voor Moerdijk bedraagt dus 2.265
tot 2.535 woningen

Wonen

Vergrijzing, maar
wel zorgdragen dat
ook de jongeren in
de kernen willen
blijven wonen

Eerst voor de
eigen gemeente
bouwen, dan
pas voor
buitenaf

Niet traditionele
woonvormen
realiseren (tiny
houses/industrieel
erfgoed), evt tijdelijk
ivm de huidige
woningnood

Maken van
woningen
voor de
huidige
inwoners
Werknemers van
de industrie
wonen vaak niet in
de gemeente
Moerdijk

Pre-fab
bouw

Kleinere kernen bijna
geen nieuwbouw =
directe gevolgen
voor voorzieningen
die gaan verdwijnen

Voor
sportvoorzieningen:
jeugd belangrijk om
dit levend te houden.
Via doorstroming
plaatsmaken voor
jongeren.

Belang benadrukken
voor de bouw voor
jonge instroom, niet
perse werknemers
van de industrie

Je moet eigen mensen kunnen
huisvesten: instrumenten zijn er
op gebied van nieuwbouw, ook
huisvestingsvergunning,
zelfbewoningsplicht. Maar worden
nog onvoldoende ingezet.
Woningmarkt is zo hard gegaan;
inzet instrumentaria komt nu pas
van de grond. Maar voor
bestaande voorraad nauwelijks
mogelijk.

Makkelijker om
eigen inwoners te
binden aan de
woningen, dus
focus daarop
houden

bouwen we de
gemeente niet
te vol?
Behouden de
ruimte

Combi van beide.
Groei noodzakelijk
voor voorzieningen.
Kan wel kwalitatief
hoogwaardig.

In Willemstad amper
ruimte om 'eigen' jonge
mensen te behouden,
laat staan vestigers van
buiten. Als
saamhorigheid belangrijk
is, moet je niet inzetten
op mensen van buiten.

Graag bouwen, maar wel
scherp op wat je moet
bouwen. Eerder kleinere
woningen: voor jong en
oud. Meer naar elkaar
omkijken: belangrijke
voorwaarde voor
nieuwbouw.

Ambities mbt
betaalbare
koopwoningen
komen lastig van
de grond.

Wat betreft
sociale
huurwoningen zit
Moerdijk redelijk
goed qua
prognoses.

Aanbod in hoger
segment kan
bijdragen aan
doorstroming (trein
van transacties die
op gang komt). Én
seniorenwoningen.

Richt je op
behoud van
huidige
inwoners, niet
op inwoners van
buiten

Kijk eerst naar
leegstand en
andere
woonvormen,
voordat nieuw
gebouwd wordt.

Richt je op flexen tijdelijke
woningen om
toekomstige
krimp op te
vangen.

Kijk naar andere
faciliteiten om
kernen
aantrekkelijk te
houden

Discrepantie
tussen
planaantallen in
Zevenbergen en
daadwerkelijke
behoefte.

Ambitie van de regio is forser: zet in op schaalsprong voor de
regio.
In woningbouwplannen veel aanbod van (middel)dure
eengezinswoningen, weinig aanbod goedkopere segment.
Betaalbare woningen voor starters en ouderen: belangrijk
onderwerp in enquête.

Starters trekken is
een, maar zijn er
voldoende
faciliteiten om
jongeren te
houden.

Voldoende
inwoners
nodig om
scholen te
behouden.

Balans houden
tussen
woningaantallen en
voorzieningen: kan
vacuüm ontstaan in
de kleine kernen.

Gemeente
aantrekkelijk
houden door
voldoende
voorzieningen
in kernen.

B

Moerdijk kent hoge milieubelasting door haven, industrie en
transport (ook gevaarlijke stoffen).
Ontwikkeling van haven en industrie: brengt kansen met zich mee
(bijvoorbeeld: circulariteit en verduurzaming) maar ook risico’s
(gezondheid en leefbaarheid).
Moerdijk kent opgave in het bevorderen van beweging en
vitaliteit in de kernen.

Gezonde leefomgeving

Beste van beide
gebruiken:
industrie moet
ook overeind te
blijven

Kans voor
boeren in
agrarisch
natuurbeheer,
zeker in de
uitvoering

Nu al niet
voldoende
mensen om de
zorg te redden,
dus vol inzetten
op techniek.

Technische
oplossingen
zijn lokaal
niet te
bepalen

(jongere) agrariers
willen zeker een
transitie maken,
maar wat is het
verdien model?

Techniek
nodig om de
transitie in de
langbouw te
maken

Koopkracht is
minstens zo belangrijk
voor gezondheid,
voorzieningen zijn niet
voor iedereen
toegankelijk, net als
gezond eten

Ook agrarisch
landschap
heeft
natuurwaarde

Geen ruimte
voor uitbreiding
industrie juist
pluspunt

Gezonde
leefomgeving erg
belangrijk gezien de
gevolgen van
industrie op de
gezondheid van
inwoners

Gevaar bestaat
dat industrie
gebruik gaat
maken van
natuurgebieden

Mantelzorg en levensloopbestendig wonen zijn grote opgaven
voor de toekomst.
Belangrijk onderwerp in enquête: zorgen over gezondheid en
leefbaarheid in relatie tot industrie en infrastructuur in de
gemeente Moerdijk.

C

Voorzieningen

Agrarische
sector kan rol
betekenen in
groen en
technologie

Spreiding
voorzieningen:
kosten en
noodzaak

Verrommeling
voorkomen

'Grotere'
voorzieningen als
winkels,
gezondheidszorg,
en kinderopvang
concentreren

Scholen/ onderwijs
zijn belangrijk, ook
voor kleine kernen,
maar er moet ook
draagvlak zijn

Betaalbaar
houden van
voorzieningen is
cruciaal

Sluiting van
scholen
betekend zo
veel voor een
dorp

Nu al veel
vrijwilligers, dus
zou geen
probleem
moeten zijn

Welke criteria
stellen we om
voorzieningen
overeind te
houden?

Inwoners zullen
zelf van de
voorzieningen
moeten gebruiken
om het in stand te
houden

Voorzieningen
waar de
gemeente
verantwoordelijk
is behouden voor
alle kernen

Meer natuur
in de
gemeente
nodig

Bekijken hoeveel
inwoners nodig zijn
voor de
instandhouding van
basisvoorzieningen

D

Energietransitie

Zoek naar combi
tussen overheid en
inwoner. Voorlichting
vanuit gemeente is
erg belangrijk, het is
ingewikkeld.

Communicatie en
voorlichting vanuit
gemeente. De
drempel is voor
een groep mensen
erg hoog.

Overheid druk
met
doelstellingen,
stempel =
logisch.

Zoek naar combi
met restwarmte
haven en de inzet
van inwoners. Ga
niet te snel.

Techniek
ontwikkelt
zich heel snel
(o.a.
waterstof).

Soms wil je als
inwoner wel,
maar kan het
niet (dak
ongeschikt).

als gemeente
moet je een
doelstelling
hierin hebben

Voor sommige
mensen is het
helemaal niet
rendabel.
Gemeente: maak
het aantrekkelijker

gemeente moet
ook meedenken
over het
straatbeeld: wat
kunnen zij bieden?
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Moerdijk kent aantal grootverbruikers qua energie: haven,
industrie maar ook transport.
Moerdijk kent relatief veel hernieuwbare energieprojecten (zonop-dak, zonnepark, wind).
Restwarmte haven en industrie biedt mogelijk kansen. In de
toekomst ook kansen voor waterstof met chemische industrie
nabij.

Bekijk alles in
samenhang:
windmolens
effect op
wooncomfort,
recreatie.
Gemeente heeft
subsidiepot zon.
Steun de
minima wat
meer.

Veel gemeenten
wind/zon aan de
rand. Moerdijk kiest
voor woonwijk; heb
oog voor de
inwoners.

Zie hieronder:
initiatieven als
deze kunnen
mislukken door
bijv.
ruimtegebrek.

Pin je niet teveel
vast op grote,
langdurige
oplossingen
(Amercentrale vb.)

Wind priveeigendom
maken.
Inwoners
kunnen
deelnemen.

Let op voordelen
voor inwoners (vb
Klundert niet goed
gegaan). Leidt tot
minder weerstand.

Nieuwe technieken
mogelijkheden bieden, ook
in monumentale panden en
beeldkwaliteitsbepalende
gebieden

Huidige
eigenaar en
bewoner,
bedrijven
moeten meer
gaan doen

Altijd vanuit
het midden
benaderen, je
hebt elkaar
nodig.

Opmerkingen of vragen

En - en: draagvlak
omwonenden is
nodig. Overheid
moet het ook
organiseren.

Combi. Wind/zon
vanuit gemeente.
Inw en bedr
moeten meer
doen.

Samenwerken
randvoorwaardelijk!

Buurtbatterijen in
ontwikkeling techniek gaat
snel

Ruim eenderde van de woningen in Moerdijk komt van voor 1970.
Grote opgave om energielabel op te waarderen.
Energietransitie kent grote impact op buitengebied.
Energietransitie wordt door bewoners als een van de
belangrijkste opgaven voor de toekomst van Moerdijk gezien.
Opgave wordt duidelijk onderkend, maar veel uiteenlopende
geluiden over de manier waarop hier invulling aan gegeven moet
worden.

Continuiteit in
subsidies
(looptijd, maar
ook 'pot
leeg').

Verduurzaming woning
is heel duur: is niet voor
iedereen betaalbaar.
Komt alleen van de
grond met goede
regelingen van
overheid.

Is gezamenlijke
opgave: deel vanuit
overheid, maar ook
inwoners die eigen
rol moeten pakken.
En bedrijven.

Let op
straatbeeld (Bv
Willemstad) zon
op dak niet
fraai.

Grootste kans als
gemeenten/overheden
zelf initiatief nemen. Komt
niet vanzelf. Stimulans
nodig. Anders blijven het
alleen koplopers.

Sommige mensen
willen wel maar
kunnen niet. Maar is
helpende hand
nodig om deze
mensen op weg te
helpen.

Samenspel van beide.
Terugverdientijd is redelijk
kort, maar je hebt wel
richting nodig van de
overheid hoe je moet
verduurzamen. Waar moet ik
in investeren? Gaan we voor
warmtepomp of waterstof?

Voor bedrijven geldt
dat
subsidieregelingen
niet op elkaar zijn
afgestemd.

Zou dé duurzame
ontwikkeling zijn: als
mensen er zelf last
van hebben er ook
van mee profiteren.

Bij Klundert zijn voor
inwoners potjes
beloofd voor
windmolens. Maar
komt in de praktijk
lastig van de grond.

Laten we het
landschap
niet
verpesten

volop investeren,
overal zijn er
mensen duurzaam
aan het
(ver)bouwen, ook
woonkwartier bezig

Waarom staan
bedrijven en
bewoners gelijk?
Bij de bedrijven is
toch de meeste
winst te behalen

E

Economische ontwikkeling

grote
industrie is
ouderwetse
industrie

inzetten op
grote industrie
op gespannen
voet met
groene
gemeente

haven Moerdijk
als groot cluster
behouden, wel
moderniseren

Landbouwgrond
niet als eerste
volgooien met
zonnepanelen

stelling doet
geen recht
aan
werkelijkheid

op haven
zitten vooral
kleinere
bedrijven

grote
industrie
biedt kansen
voor Moerdijk

Rol van de
overheid om druk
te blijven uitoefen
op
netwerkcapaciteit

Er zijn nog wat kavels
binnen de haven
beschikbaar. benut
die. Gaat nog veel
gebeuren (vb Shell pyrolyse)

Buiten LPM zijn
er geen
mogelijkheden
meer op het
HIM.

Huisvesting
arbeidsmigranten
groot issue. Gaan
ze hier wonen of
komen ze vanuit bv
Dordrecht.

daag groie
bedrijven uit om
hun rol te
pakken in
investeren in
duurzaamheid
er zijn
ontwikkelingen
gaande: air
seperation unit
en waterstof

Maw zoeken we
huisvesting voor
arb migranten of
niet?

Moerdijk belangrijkste logistiek knooppunt van Zuid- West
Nederland.
Haven en industrie belangrijke bron werkgelegenheid.
Duidelijk verschil in economisch profiel: logistiek en industrie aan
oostkant, historisch-recreatief aan westkant, agrarisch profiel er
tussenin.

biedt grote
bedrijven
ruimte op
haven
Moerdijk

Logistiek Park zal veel
grote
verkeersbewegingen
veroorzaken.

Nieuwe inwoners =
kansen. Gewijzigde
samenstelling
bevolking. bv
speciale winkels.

Haven en industriegebied regionaal steeds belangrijker:
arbeidsmarkt, onderwijs, energietransitie, modal shift (van weg
naar water, trein of buis).
Schaarste aan ruimte voor lokaal MKB.
Uit enquête bleek weinig prioriteit voor opgave economische
ontwikkeling (wel voor de impact ervan).

Vitalere
economie met
kleinere (familie)
lokale bedrijven

onderscheid
in oost en
west Moerdijk
vasthouden

Makkelijker
om kleine
bedrijven in
te passen

Kleinere
bedrijven zijn
gunstig voor
de gemeente

Rekening houden
met de
samenstelling van
de aankomende
bewoners, zeker
gezien de huidige
schoolpopulatie

Kleinere
bedrijven in de
buitengebieden
zetten zich in
voor de lokale
voorzieningen

MKB en agrarische
bedrijven in stand
houden. De
"blokkendozen"
groeien hard.

Gebied wordt
al genoeg
vervuild door
huidige
industrie

Komen
mensen hier
echt wonen
ivm werk?

Vanuit Willemstad
veel mensen naar
ZH. Maar werken
ook veel mensen
op HIM.

Verbaasd over
woningbehoefte die
zou ontstaan door
LPM. Uitleg: deels LPM
deels ook breder
(regionale behoefte)

inzetten op
inventiviteit,
kleinschaligheid

kleinschaligheid
in de kleinere
kernen

kleinschaligheid
geeft ruimte

Voor veel MKB-ers
is geen ruimte
binnen de HIM.
Kunnen daar niet
terecht. Moet dus
wel lokaal.

Veelkleurigheid van
bedrijven zorgt voor
een goede dynamiek
binnen de gemeente
(van industrie tot MKB,
van supermarkt tot
bakker)

Aandacht voor
de verschillende
schaalniveaus
binnen de
gemeente

Dit gaat ook
over
identiteit.

MKB geeft kleur
aan lokale
samenleving en is
karakteristiek
voor Moerdijk.

Moet ruimte zijn
voor MKB. Kleine
ind.terreinen
daarvoor
inrichten.

ook kleine
bedrijven
hebben ruimte
nodig om zich
te ontwikkelen

F

Voorzieningenniveau tussen kernen verschilt sterk. In sommige
kernen staat voorzieningenniveau onder druk. Bleek in de
enquête ook een grote zorg onder inwoners.

Basisvoorzieningen
(school, dokter,
kindeopvang) gelijk
verdelen, maar
bibliotheek en
zwembad meer
centraal

Grootte kern doet
ertoe. Hoe kleiner,
hoe lastiger de
basisvoorzieningen

Openhouden
voorzieningen
kan soms tot
hoge kosten
leiden

Multifunctionaliteit van
gebouwen benutten.
Dan moet je ook
budgetten koppelen,
wat de gemeente ook
al probeert te doen.

Raad wil scholen
zo veel mogelijk
openhouden,
maar is ook
realistisch.

Kind
centraal

Klundert krijgt
multifunctioneel
centrum; wellicht
volgen andere
kernen.

Actueel: dreigende
sluiting basisscholen.
Hoe houden we kern
attractief als er geen
voorzieningen (meer
zijn?

Welke
basisvoorzieningen
zijn nodig in elke
kern? Hoe moet een
kleine kern er in
2040 uit zien qua
voorziening?

Veel jongeren
vertrokken
omdat er niets
is aan
voorzieningen

Bij het bouwen
voor jongeren/
nieuwe inwoners
zijn voorzieningen
wel degelijk van
belang

Kinderopvang
bieden in kleine
kernen (afstand
huis moet
beperkt blijven)

Inzetten op goed
regionaal
vervoer richting
voorzieningen.

Kern centraal
zetten. Niet alles
kan overal.
Maatwerk is
nodig.

Te veel focus op
Zevenbergen,
neem de kleine
kernen serieus

We kunnen ervoor
kiezen om voor
voorzieningen
overal te gaan.
Moerdijk = rijke
gemeente

Kijk naar
overnemen
buurtcafé als
voorbeeld
initiatief

Bewoners zelf
kijken wat er
mogelijk is
wanneer er
voorzieningen
verdwijnen

Per kern
verschillende
perspectieven.
Zit altijd meer
nuance achter.

Sommige
inwoners
willen
misschien
juist rust.

Willemstad wordt
als kracht van de
gemeente te zien:
vraagt ook om
voorzieningen.

Het hoeft niet voor iedereen
erg te zijn als er minder
voorzieningen zijn. Als je
woont in een kleine kern,
kies je daar bewust voor.
Hangt ook af van de
levensfase of je behoefte
hebt aan voorzieningen in
directe leefomgeving.

Hebben we alle
wegen al bewandeld?
Is er meer
samenwerking of
andere geldstromen
mogelijk?

Basisvoorziening
voor ouderen: Arts,
Apotheek en Aldi/
AH. En thuiszorg.

Ouderen zijn minder
online georentieerd:
kopen vaak lokaal. Is
gunstig voor
middenstand. Juist niet
clusteren, want ouderen
zijn belangrijk voor
diversiteit.

Bereikbaarheid compleet
voorzieningen aanbod
(bijv. nabijgelegen kern)
is belangrijker dan eigen
voorzieningen in een
kern zonder draagvlak

Ontwikkeling
samenleving.
Verenigingsleven
wordt minder. minder
draagvlak voor
voorzieningen. Kip / ei
Minimaal = school

Als bv geen school meer
is, trekken gezinnen met
jonge kinderen weg.
Andere mensen kiezen
bewust voor rust en
minder voorzieningen. Inw
aantal blijft gelijk. nieuwe
voorzieningen ontstaan (vb
De Heen)

Sentiment
speelt ook rol;
drempel om
naar andere
kern moeten.

Voor veel mensen
(doelgroepen) is
woonkwaliteit
belangrijker dan het
voorzieningenaanbod in
een kern en accepteren
een grotere afstand tot
voorzieningen

Vergrijzing blijft
een feit,
voorzieningen
hiervoor in stand
houden is niet
realistisch

Scholen kunnen
bijv betere
kwaliteit leveren
met kleinere
aantallen

Belangrijk om de
voorzieningen in
de kernen te
behouden, maar
wel in verhouding
tot inwoneraantal

Met name akkerbouw sterk bepalend voor beeld buitengebied,
ook als landschapsbeheerder.
Aantal agrarische bedrijven neemt hard af: laatste 20 jaar afname
van 45% in Moerdijk.
Schaalvergroting dominante trend. Steeds meer high tech.

Buitengebied

Gezien de
grootte van de
gemeente is er
de ruimte om
beide te doen

Voldoende
landbouwgrond in
heel NL, dus
daarom ruimte om
de grond te
benutten voor
recreatie

Het is altijd een
productielandschap
geweest maar dat
vormt wel een grote
aanslag op de
omgeving

Uitdaging
landbouw om
omslag te
maken naar
circulair/duurzaam

Moet goede
balans zijn
tussen beide
zaken

In kernen jong
en oud
mengen. Houdt
de boel
levendig

Erkennen dat
kernen kleiner
worden, daarin
ook samenhang
met woningbouw

Niet te veel op
kosten sturen,
kernen hebben
basisvoorzieningen
nodig

Moerdijk werkt aan integrale kindcentra: clustering scholen,
opvang en welzijn.
Nieuwe instroom van inwoners kan bijdragen aan het in stand
houden van voorzieningen.

Conbineer
agrarische
bedrijven en
groenbeheer
(bijv
akkerranden)

schaalgrootte
biedt ook
inovatiekracht

is koppeling te
leggen tussen
innovatie in
industrie en
innovatie in
landbouw

Daag agrarische
bedrijven uit om
eigenaarschap te
nemen voor
omgeving

Er worden al
ideeën geopperd
om de ruimte op
nieuwe/andere
wijze te benutten

Belang van
duurzaamheid in
de toekomst,
recreatie ook als
binding met de
gemeente Moerdijk

Groter is
niet de
toekomst

afgelopen 20 jaar
steeds
grootschaligere
landbouw =
achteruitgang
landschap

(duurzame)
landbouw in
Nederland en in
de regio staat
hoog
aangeschreven

Technologische
vernieuwing biedt
kansen voor
duurzame
landbouw

aandacht voor
kringlooplandbouw

Boeren
verdienen steun
in de rug. Zijn al
steeds actiever
met bv
akkerranden..

Agr sector verandert
in het hele land. Kan
pos / neg impact
hebben. Sector moet
erop inspelen (combi
met rechterkant)

Kringlooplandbouw is
juist kleinschaliger /
lokaler. Draagt bij aan
natuurlijke ontwikkeling.
Hoeft niet
tegenovergesteld zijn.

Definitie
kringlooplandbouw?

Geef agrarische
bediijven ruimte
om functies te
combineren

Links en rechts
hoeven elkaar
niet in de weg
te zitten.

Wordt al veel
gewerkt aan
fietspaden
etc.

Agrarische
bedrijven
zijn nodig.

Willemstad: basis
moet wel op orde zijn:
supermarkt.
Sportclubs zijn
belangrijk voor de
levendigheid. En om
jeugd te binden.

Noordhoek:
basisschool
randvoorwaardelijk
voor vestigen voor
jonge gezinnen. Maar
supermarkt niet
randvoorwaardelijk.

Omslag naar kringlooplandbouw in aantocht. Biedt kansen voor
recreatie, biodiversiteit, klimaat, maar kan ook high tech.
Kwaliteit buitengebied zeer belangrijke opgave voor inwoners.
Gaat vooral over groen, recreatie en landschap, niet zozeer over
agrarisch karakter.

Agrarisch
natuurbeheer
is een
belangrijke
koppelkans

kleinschalige
landbouw
biedt ruimte
aan goren en
recreatie

liever divers
en klein dan
groot en log

Agrarische
bedrijvigheid en
recreatie en
natuur kunnen
samen gaan.

Overheid heeft
rol bij
stimuleren
agrariërs om rol
te pakken in
omgeving

Meer toerisme ma
niet leiden tot
problemen voor de
kernen, geen
grootschalige
recreatie

behoud
familiebedrijven

nu al
prachtige
gemeente
om te fietsen.

kansen voor
boeren
worden
overschat.

A

Moerdijk heeft te maken met vergrijzing en ontgroening.
Tot 2030 heeft Moerdijk voor autonome groei 1.365 woningen
nodig.
Door Logistiek Park Moerdijk mogelijk extra woningbouwopgave
van 900 - 1.170 woningen.
De totale woningbouwopgave voor Moerdijk bedraagt dus 2.265
tot 2.535 woningen

Wonen

Vergrijzing, maar
wel zorgdragen dat
ook de jongeren in
de kernen willen
blijven wonen

Eerst voor de
eigen gemeente
bouwen, dan
pas voor
buitenaf

Niet traditionele
woonvormen
realiseren (tiny
houses/industrieel
erfgoed), evt tijdelijk
ivm de huidige
woningnood

Maken van
woningen
voor de
huidige
inwoners

Ambitie van de regio is forser: zet in op schaalsprong voor de
regio.
In woningbouwplannen veel aanbod van (middel)dure
eengezinswoningen, weinig aanbod goedkopere segment.
Betaalbare woningen voor starters en ouderen: belangrijk
onderwerp in enquête.

Combi van beide.
Groei noodzakelijk
voor voorzieningen.
Kan wel kwalitatief
hoogwaardig.

In Willemstad amper
ruimte om 'eigen' jonge
mensen te behouden,
laat staan vestigers van
buiten. Als
saamhorigheid belangrijk
is, moet je niet inzetten
op mensen van buiten.

Graag bouwen, maar wel
scherp op wat je moet
bouwen. Eerder kleinere
woningen: voor jong en
oud. Meer naar elkaar
omkijken: belangrijke
voorwaarde voor
nieuwbouw.

Kijk naar andere
faciliteiten om
kernen
aantrekkelijk te
houden

Starters trekken is
een, maar zijn er
voldoende
faciliteiten om
jongeren te
houden.

Belang benadrukken
voor de bouw voor
jonge instroom, niet
perse werknemers
van de industrie

Je moet eigen mensen kunnen
huisvesten: instrumenten zijn er
op gebied van nieuwbouw, ook
huisvestingsvergunning,
zelfbewoningsplicht. Maar worden
nog onvoldoende ingezet.
Woningmarkt is zo hard gegaan;
inzet instrumentaria komt nu pas
van de grond. Maar voor
bestaande voorraad nauwelijks
mogelijk.

Ambities mbt
betaalbare
koopwoningen
komen lastig van
de grond.

Wat betreft
sociale
huurwoningen zit
Moerdijk redelijk
goed qua
prognoses.

Aanbod in hoger
segment kan
bijdragen aan
doorstroming (trein
van transacties die
op gang komt). Én
seniorenwoningen.

Discrepantie
tussen
planaantallen in
Zevenbergen en
daadwerkelijke
behoefte.

Balans houden
tussen
woningaantallen en
voorzieningen: kan
vacuüm ontstaan in
de kleine kernen.

Makkelijker om
eigen inwoners te
binden aan de
woningen, dus
focus daarop
houden

bouwen we de
gemeente niet
te vol?
Behouden de
ruimte

Richt je op
behoud van
huidige
inwoners, niet
op inwoners van
buiten

Kijk eerst naar
leegstand en
andere
woonvormen,
voordat nieuw
gebouwd wordt.

Richt je op flexen tijdelijke
woningen om
toekomstige
krimp op te
vangen.

Gemeente
aantrekkelijk
houden door
voldoende
voorzieningen
in kernen.

Kleinere kernen bijna
geen nieuwbouw =
directe gevolgen
voor voorzieningen
die gaan verdwijnen

Voor
sportvoorzieningen:
jeugd belangrijk om
dit levend te houden.
Via doorstroming
plaatsmaken voor
jongeren.

Werknemers van
de industrie
wonen vaak niet in
de gemeente
Moerdijk

Pre-fab
bouw

Voldoende
inwoners
nodig om
scholen te
behouden.

B

Moerdijk kent hoge milieubelasting door haven, industrie en
transport (ook gevaarlijke stoffen).
Ontwikkeling van haven en industrie: brengt kansen met zich mee
(bijvoorbeeld: circulariteit en verduurzaming) maar ook risico’s
(gezondheid en leefbaarheid).
Moerdijk kent opgave in het bevorderen van beweging en
vitaliteit in de kernen.

Gezonde leefomgeving

Beste van beide
gebruiken:
industrie moet
ook overeind te
blijven

Kans voor
boeren in
agrarisch
natuurbeheer,
zeker in de
uitvoering

Nu al niet
voldoende
mensen om de
zorg te redden,
dus vol inzetten
op techniek.

(jongere) agrariers
willen zeker een
transitie maken,
maar wat is het
verdien model?

Koopkracht is
minstens zo belangrijk
voor gezondheid,
voorzieningen zijn niet
voor iedereen
toegankelijk, net als
gezond eten

Ook agrarisch
landschap
heeft
natuurwaarde

Agrarische
sector kan rol
betekenen in
groen en
technologie

Technische
oplossingen
zijn lokaal
niet te
bepalen

Geen ruimte
voor uitbreiding
industrie juist
pluspunt

Gezonde
leefomgeving erg
belangrijk gezien de
gevolgen van
industrie op de
gezondheid van
inwoners

Verrommeling
voorkomen

Techniek
nodig om de
transitie in de
langbouw te
maken

Gevaar bestaat
dat industrie
gebruik gaat
maken van
natuurgebieden

Meer natuur
in de
gemeente
nodig

Mantelzorg en levensloopbestendig wonen zijn grote opgaven
voor de toekomst.
Belangrijk onderwerp in enquête: zorgen over gezondheid en
leefbaarheid in relatie tot industrie en infrastructuur in de
gemeente Moerdijk.

C

Voorzieningenniveau tussen kernen verschilt sterk. In sommige
kernen staat voorzieningenniveau onder druk. Bleek in de
enquête ook een grote zorg onder inwoners.

Voorzieningen

Spreiding
voorzieningen:
kosten en
noodzaak

Basisvoorzieningen
(school, dokter,
kindeopvang) gelijk
verdelen, maar
bibliotheek en
zwembad meer
centraal

Grootte kern doet
ertoe. Hoe kleiner,
hoe lastiger de
basisvoorzieningen

Openhouden
voorzieningen
kan soms tot
hoge kosten
leiden

Niet te veel op
kosten sturen,
kernen hebben
basisvoorzieningen
nodig

Sommige
inwoners
willen
misschien
juist rust.

'Grotere'
voorzieningen als
winkels,
gezondheidszorg,
en kinderopvang
concentreren

Scholen/ onderwijs
zijn belangrijk, ook
voor kleine kernen,
maar er moet ook
draagvlak zijn

Betaalbaar
houden van
voorzieningen is
cruciaal

Sluiting van
scholen
betekend zo
veel voor een
dorp

Nu al veel
vrijwilligers, dus
zou geen
probleem
moeten zijn

Welke criteria
stellen we om
voorzieningen
overeind te
houden?

Te veel focus op
Zevenbergen,
neem de kleine
kernen serieus

We kunnen ervoor
kiezen om voor
voorzieningen
overal te gaan.
Moerdijk = rijke
gemeente

Inwoners zullen
zelf van de
voorzieningen
moeten gebruiken
om het in stand te
houden

Voorzieningen
waar de
gemeente
verantwoordelijk
is behouden voor
alle kernen

Kijk naar
overnemen
buurtcafé als
voorbeeld
initiatief

Bewoners zelf
kijken wat er
mogelijk is
wanneer er
voorzieningen
verdwijnen

Bekijken hoeveel
inwoners nodig zijn
voor de
instandhouding van
basisvoorzieningen

Per kern
verschillende
perspectieven.
Zit altijd meer
nuance achter.

Moerdijk werkt aan integrale kindcentra: clustering scholen,
opvang en welzijn.
Nieuwe instroom van inwoners kan bijdragen aan het in stand
houden van voorzieningen.

In kernen jong
en oud
mengen. Houdt
de boel
levendig

Multifunctionaliteit van
gebouwen benutten.
Dan moet je ook
budgetten koppelen,
wat de gemeente ook
al probeert te doen.

Raad wil scholen
zo veel mogelijk
openhouden,
maar is ook
realistisch.

Kind
centraal

Klundert krijgt
multifunctioneel
centrum; wellicht
volgen andere
kernen.

Actueel: dreigende
sluiting basisscholen.
Hoe houden we kern
attractief als er geen
voorzieningen (meer
zijn?

Welke
basisvoorzieningen
zijn nodig in elke
kern? Hoe moet een
kleine kern er in
2040 uit zien qua
voorziening?

Veel jongeren
vertrokken
omdat er niets
is aan
voorzieningen

Bij het bouwen
voor jongeren/
nieuwe inwoners
zijn voorzieningen
wel degelijk van
belang

Erkennen dat
kernen kleiner
worden, daarin
ook samenhang
met woningbouw

Kinderopvang
bieden in kleine
kernen (afstand
huis moet
beperkt blijven)

Inzetten op goed
regionaal
vervoer richting
voorzieningen.

Kern centraal
zetten. Niet alles
kan overal.
Maatwerk is
nodig.

Willemstad wordt
als kracht van de
gemeente te zien:
vraagt ook om
voorzieningen.

Het hoeft niet voor iedereen
erg te zijn als er minder
voorzieningen zijn. Als je
woont in een kleine kern,
kies je daar bewust voor.
Hangt ook af van de
levensfase of je behoefte
hebt aan voorzieningen in
directe leefomgeving.

Hebben we alle
wegen al bewandeld?
Is er meer
samenwerking of
andere geldstromen
mogelijk?

Basisvoorziening
voor ouderen: Arts,
Apotheek en Aldi/
AH. En thuiszorg.

Ouderen zijn minder
online georentieerd:
kopen vaak lokaal. Is
gunstig voor
middenstand. Juist niet
clusteren, want ouderen
zijn belangrijk voor
diversiteit.

Bereikbaarheid compleet
voorzieningen aanbod
(bijv. nabijgelegen kern)
is belangrijker dan eigen
voorzieningen in een
kern zonder draagvlak

Ontwikkeling
samenleving.
Verenigingsleven
wordt minder. minder
draagvlak voor
voorzieningen. Kip / ei
Minimaal = school

Als bv geen school meer
is, trekken gezinnen met
jonge kinderen weg.
Andere mensen kiezen
bewust voor rust en
minder voorzieningen. Inw
aantal blijft gelijk. nieuwe
voorzieningen ontstaan (vb
De Heen)

Sentiment
speelt ook rol;
drempel om
naar andere
kern moeten.

Voor veel mensen
(doelgroepen) is
woonkwaliteit
belangrijker dan het
voorzieningenaanbod in
een kern en accepteren
een grotere afstand tot
voorzieningen

Vergrijzing blijft
een feit,
voorzieningen
hiervoor in stand
houden is niet
realistisch

Scholen kunnen
bijv betere
kwaliteit leveren
met kleinere
aantallen

Belangrijk om de
voorzieningen in
de kernen te
behouden, maar
wel in verhouding
tot inwoneraantal

Willemstad: basis
moet wel op orde zijn:
supermarkt.
Sportclubs zijn
belangrijk voor de
levendigheid. En om
jeugd te binden.

Noordhoek:
basisschool
randvoorwaardelijk
voor vestigen voor
jonge gezinnen. Maar
supermarkt niet
randvoorwaardelijk.

D

Moerdijk kent aantal grootverbruikers qua energie: haven,
industrie maar ook transport.
Moerdijk kent relatief veel hernieuwbare energieprojecten (zonop-dak, zonnepark, wind).
Restwarmte haven en industrie biedt mogelijk kansen. In de
toekomst ook kansen voor waterstof met chemische industrie
nabij.

Energietransitie

Zoek naar combi
tussen overheid en
inwoner. Voorlichting
vanuit gemeente is
erg belangrijk, het is
ingewikkeld.

Communicatie en
voorlichting vanuit
gemeente. De
drempel is voor
een groep mensen
erg hoog.

Overheid druk
met
doelstellingen,
stempel =
logisch.

Bekijk alles in
samenhang:
windmolens
effect op
wooncomfort,
recreatie.

Zoek naar combi
met restwarmte
haven en de inzet
van inwoners. Ga
niet te snel.

Techniek
ontwikkelt
zich heel snel
(o.a.
waterstof).

Soms wil je als
inwoner wel,
maar kan het
niet (dak
ongeschikt).

Gemeente heeft
subsidiepot zon.
Steun de
minima wat
meer.

als gemeente
moet je een
doelstelling
hierin hebben

Voor sommige
mensen is het
helemaal niet
rendabel.
Gemeente: maak
het aantrekkelijker

gemeente moet
ook meedenken
over het
straatbeeld: wat
kunnen zij bieden?

Veel gemeenten
wind/zon aan de
rand. Moerdijk kiest
voor woonwijk; heb
oog voor de
inwoners.

Zie hieronder:
initiatieven als
deze kunnen
mislukken door
bijv.
ruimtegebrek.

Pin je niet teveel
vast op grote,
langdurige
oplossingen
(Amercentrale vb.)

Wind priveeigendom
maken.
Inwoners
kunnen
deelnemen.

Let op voordelen
voor inwoners (vb
Klundert niet goed
gegaan). Leidt tot
minder weerstand.

Nieuwe technieken
mogelijkheden bieden, ook
in monumentale panden en
beeldkwaliteitsbepalende
gebieden

Huidige
eigenaar en
bewoner,
bedrijven
moeten meer
gaan doen

Altijd vanuit
het midden
benaderen, je
hebt elkaar
nodig.

En - en: draagvlak
omwonenden is
nodig. Overheid
moet het ook
organiseren.

Ruim eenderde van de woningen in Moerdijk komt van voor 1970.
Grote opgave om energielabel op te waarderen.
Energietransitie kent grote impact op buitengebied.
Energietransitie wordt door bewoners als een van de
belangrijkste opgaven voor de toekomst van Moerdijk gezien.
Opgave wordt duidelijk onderkend, maar veel uiteenlopende
geluiden over de manier waarop hier invulling aan gegeven moet
worden.

Verduurzaming woning
is heel duur: is niet voor
iedereen betaalbaar.
Komt alleen van de
grond met goede
regelingen van
overheid.

Is gezamenlijke
opgave: deel vanuit
overheid, maar ook
inwoners die eigen
rol moeten pakken.
En bedrijven.

Let op
straatbeeld (Bv
Willemstad) zon
op dak niet
fraai.

Continuiteit in
subsidies
(looptijd, maar
ook 'pot
leeg').

Waarom staan
bedrijven en
bewoners gelijk?
Bij de bedrijven is
toch de meeste
winst te behalen

Samenwerken
randvoorwaardelijk!

Grootste kans als
gemeenten/overheden
zelf initiatief nemen. Komt
niet vanzelf. Stimulans
nodig. Anders blijven het
alleen koplopers.

Sommige mensen
willen wel maar
kunnen niet. Maar is
helpende hand
nodig om deze
mensen op weg te
helpen.

Samenspel van beide.
Terugverdientijd is redelijk
kort, maar je hebt wel
richting nodig van de
overheid hoe je moet
verduurzamen. Waar moet ik
in investeren? Gaan we voor
warmtepomp of waterstof?

Voor bedrijven geldt
dat
subsidieregelingen
niet op elkaar zijn
afgestemd.

Landbouwgrond
niet als eerste
volgooien met
zonnepanelen

Buurtbatterijen in
ontwikkeling techniek gaat
snel

Zou dé duurzame
ontwikkeling zijn: als
mensen er zelf last
van hebben er ook
van mee profiteren.

Bij Klundert zijn voor
inwoners potjes
beloofd voor
windmolens. Maar
komt in de praktijk
lastig van de grond.

Laten we het
landschap
niet
verpesten

volop investeren,
overal zijn er
mensen duurzaam
aan het
(ver)bouwen, ook
woonkwartier bezig

Rol van de
overheid om druk
te blijven uitoefen
op
netwerkcapaciteit

Combi. Wind/zon
vanuit gemeente.
Inw en bedr
moeten meer
doen.

E

Economische ontwikkeling

grote
industrie is
ouderwetse
industrie

inzetten op
grote industrie
op gespannen
voet met
groene
gemeente

haven Moerdijk
als groot cluster
behouden, wel
moderniseren

stelling doet
geen recht
aan
werkelijkheid

op haven
zitten vooral
kleinere
bedrijven

grote
industrie
biedt kansen
voor Moerdijk

Er zijn nog wat kavels
binnen de haven
beschikbaar. benut
die. Gaat nog veel
gebeuren (vb Shell pyrolyse)

Buiten LPM zijn
er geen
mogelijkheden
meer op het
HIM.

Huisvesting
arbeidsmigranten
groot issue. Gaan
ze hier wonen of
komen ze vanuit bv
Dordrecht.

daag groie
bedrijven uit om
hun rol te
pakken in
investeren in
duurzaamheid
er zijn
ontwikkelingen
gaande: air
seperation unit
en waterstof

Maw zoeken we
huisvesting voor
arb migranten of
niet?

Moerdijk belangrijkste logistiek knooppunt van Zuid- West
Nederland.
Haven en industrie belangrijke bron werkgelegenheid.
Duidelijk verschil in economisch profiel: logistiek en industrie aan
oostkant, historisch-recreatief aan westkant, agrarisch profiel er
tussenin.

biedt grote
bedrijven
ruimte op
haven
Moerdijk

Logistiek Park zal veel
grote
verkeersbewegingen
veroorzaken.

Nieuwe inwoners =
kansen. Gewijzigde
samenstelling
bevolking. bv
speciale winkels.

Haven en industriegebied regionaal steeds belangrijker:
arbeidsmarkt, onderwijs, energietransitie, modal shift (van weg
naar water, trein of buis).
Schaarste aan ruimte voor lokaal MKB.
Uit enquête bleek weinig prioriteit voor opgave economische
ontwikkeling (wel voor de impact ervan).

Vitalere
economie met
kleinere (familie)
lokale bedrijven

onderscheid
in oost en
west Moerdijk
vasthouden

Makkelijker
om kleine
bedrijven in
te passen

Kleinere
bedrijven zijn
gunstig voor
de gemeente

Rekening houden
met de
samenstelling van
de aankomende
bewoners, zeker
gezien de huidige
schoolpopulatie

Kleinere
bedrijven in de
buitengebieden
zetten zich in
voor de lokale
voorzieningen

MKB en agrarische
bedrijven in stand
houden. De
"blokkendozen"
groeien hard.

Gebied wordt
al genoeg
vervuild door
huidige
industrie

Komen
mensen hier
echt wonen
ivm werk?

Vanuit Willemstad
veel mensen naar
ZH. Maar werken
ook veel mensen
op HIM.

Verbaasd over
woningbehoefte die
zou ontstaan door
LPM. Uitleg: deels LPM
deels ook breder
(regionale behoefte)

inzetten op
inventiviteit,
kleinschaligheid

kleinschaligheid
geeft ruimte

kleinschaligheid
in de kleinere
kernen

Voor veel MKB-ers
is geen ruimte
binnen de HIM.
Kunnen daar niet
terecht. Moet dus
wel lokaal.

Veelkleurigheid van
bedrijven zorgt voor
een goede dynamiek
binnen de gemeente
(van industrie tot MKB,
van supermarkt tot
bakker)

Aandacht voor
de verschillende
schaalniveaus
binnen de
gemeente

Dit gaat ook
over
identiteit.

MKB geeft kleur
aan lokale
samenleving en is
karakteristiek
voor Moerdijk.

Moet ruimte zijn
voor MKB. Kleine
ind.terreinen
daarvoor
inrichten.

ook kleine
bedrijven
hebben ruimte
nodig om zich
te ontwikkelen

verdwijnen

F

Met name akkerbouw sterk bepalend voor beeld buitengebied,
ook als landschapsbeheerder.
Aantal agrarische bedrijven neemt hard af: laatste 20 jaar afname
van 45% in Moerdijk.
Schaalvergroting dominante trend. Steeds meer high tech.

Buitengebied

Gezien de
grootte van de
gemeente is er
de ruimte om
beide te doen

Voldoende
landbouwgrond in
heel NL, dus
daarom ruimte om
de grond te
benutten voor
recreatie

Het is altijd een
productielandschap
geweest maar dat
vormt wel een grote
aanslag op de
omgeving

Uitdaging
landbouw om
omslag te
maken naar
circulair/duurzaam

Moet goede
balans zijn
tussen beide
zaken

schaalgrootte
biedt ook
inovatiekracht

is koppeling te
leggen tussen
innovatie in
industrie en
innovatie in
landbouw

Daag agrarische
bedrijven uit om
eigenaarschap te
nemen voor
omgeving

Er worden al
ideeën geopperd
om de ruimte op
nieuwe/andere
wijze te benutten

Belang van
duurzaamheid in
de toekomst,
recreatie ook als
binding met de
gemeente Moerdijk

Groter is
niet de
toekomst

afgelopen 20 jaar
steeds
grootschaligere
landbouw =
achteruitgang
landschap

(duurzame)
landbouw in
Nederland en in
de regio staat
hoog
aangeschreven

Boeren
verdienen steun
in de rug. Zijn al
steeds actiever
met bv
akkerranden..

Agr sector verandert
in het hele land. Kan
pos / neg impact
hebben. Sector moet
erop inspelen (combi
met rechterkant)

Kringlooplandbouw is
juist kleinschaliger /
lokaler. Draagt bij aan
natuurlijke ontwikkeling.
Hoeft niet
tegenovergesteld zijn.

Definitie
kringlooplandbouw?

Geef agrarische
bediijven ruimte
om functies te
combineren

Omslag naar kringlooplandbouw in aantocht. Biedt kansen voor
recreatie, biodiversiteit, klimaat, maar kan ook high tech.
Kwaliteit buitengebied zeer belangrijke opgave voor inwoners.
Gaat vooral over groen, recreatie en landschap, niet zozeer over
agrarisch karakter.

Conbineer
agrarische
bedrijven en
groenbeheer
(bijv
akkerranden)

Agrarisch
natuurbeheer
is een
belangrijke
koppelkans

kleinschalige
landbouw
biedt ruimte
aan goren en
recreatie

liever divers
en klein dan
groot en log

Technologische
vernieuwing biedt
kansen voor
duurzame
landbouw

aandacht voor
kringlooplandbouw

Agrarische
bedrijvigheid en
recreatie en
natuur kunnen
samen gaan.

Overheid heeft
rol bij
stimuleren
agrariërs om rol
te pakken in
omgeving

Meer toerisme ma
niet leiden tot
problemen voor de
kernen, geen
grootschalige
recreatie

Links en rechts
hoeven elkaar
niet in de weg
te zitten.

Wordt al veel
gewerkt aan
fietspaden
etc.

behoud
familiebedrijven

nu al
prachtige
gemeente
om te fietsen.

kansen voor
boeren
worden
overschat.

Agrarische
bedrijven
zijn nodig.

