
Samenvatting bewonersenquête
omgevingsvisie Moerdijk 2040

Tussen 7 december 2021 en 20 januari 2022 vulden 1.001 inwoners van de gemeente Moerdijk
een vragenlijst in over de toekomst van de gemeente. De vragen gingen over ondere andere wat de
mooiste plekken zijn, wat de gemeente Moerdijk kenmerkt, wat men zou verbeteren en met welke
onderwerpen de gemeente de komende jaren aan de slag moeten. Deze samenvatting geeft op
hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste bevindingen. In de rapportage en het bijlagenboek is de
volledige opbrengst in te zien.

Kenmerkend voor het leven in gemeente Moerdijk
Ruim 40% van de bewoners gaf aan dat de rust in en tussen de kernen sterk kenmerkend is voor de
gemeente Moerdijk. Op de tweede plaats werd de verbondenheid met het dorp of de stad waar men
woont genoemd als karakteristiek. Daar vallen wel verschillen te zien tussen de kernen, zo werd dit
het vaakst aangedragen voor Moerdijk, maar bijvoorbeeld minder voor Noordhoek. Het
ons-kent-ons-gevoel valt ook op in de resultaten. Bijna de helft van de respondenten tot 44 jaar
noemde dit als waardevolle eigenschap.

Op de vraag waarin de gemeente Moerdijk verschilt van andere gemeenten in de regio, zoals
Halderberge, Steenbergen, Etten-Leur en Drimmelen, worden vooral de voorzieningen en winkels,
industrie en groen genoemd. Respondenten geven aan dat er meer industrie en een groter
winkelaanbod in de gemeente Moerdijk is dan elders. Voor groen gelden verschillende meningen
afhankelijk van de vergelijking die gemaakt wordt: een deel vindt de gemeente Moerdijk groener dan
de omliggende gemeente, maar een ander deel juist minder groen. Gemeente Moerdijk is ook een
uitgestrekte gemeente met grote afstanden tussen de kernen en veelheid aan kernen. Ook
benoemen respondenten de wegen en daarmee goede bereikbaarheid.

Mooiste plek
Op de vraag wat de mooiste plek in de gemeente Moerdijk is antwoorden bewoners vaak een plek in
hun eigen woonplaats of Willemstad. Dit heeft veelal te maken met de monumentale, historische
plekken en bos- en waterrijke gebieden in de eigen woonplaats of Willemstad. Willemstad springt
eruit vanwege het historische karakter en water, maar ook de horeca en wandelroutes maken het
een mooie plek. Op de tweede plaats noemen respondenten uit verschillende woonplaatsen ook
Zevenbergen. Het aanbod aan winkels en terrassen, de haven en markt en moderne, verzorgde
uitstraling zijn hier reden voor.

Gemeente Moerdijk in 2040
Als het aan de respondenten ligt ziet de gemeente Moerdijk er over bijna 20 jaar vooral groen uit.
Tussen de 400 en 500 keer werd groen genoemd, gevolgd door duurzaam, schoon en veilig. De
gemeente moet voor jong en oud aantrekkelijk zijn, maar ook voor toeristen. Gezondheid,
gezelligheid en leefbaarheid worden ook vaak genoemd, evenals landelijk, aantrekkelijk en sociaal.
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Bij de open antwoorden noemt men vaak goed onderhoud, bereikbaarheid en betaalbare en
beschikbare woningen.

Opgaven richting 2040
Bijna de helft van de respondenten (49%) vindt dat de gemeente Moerdijk vooral met het
ontwikkelen van voldoende woningen aan de slag moet. Het gaat hierbij om betaalbare woningen
voor jongeren, maar ook om voldoende levensloopgeschikte woningen voor ouderen om
doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Op de tweede plek noemen respondenten de
gezonde leefomgeving als een belangrijk onderwerp (27%). Een respondent roept om “meer groen,
minder industrie”. Als het om groen gaat, dan gaat het vaak over meer bossen, bomen, parken en
recreatiemogelijkheden. Bij de gezonde leefomgeving hoort ook een beweegvriendelijke en veilige
leefomgeving. Het winkelaanbod en de nabijheid van scholen en supermarkten zijn belangrijke
voorzieningen als het gaat om het voorzien van voldoende voorzieningen. Bijna een kwart (24%) van
de respondenten geeft aan dat de gemeente met dit aanbod aan de slag moet. De energietransitie
is voor 23 procent van de respondenten een belangrijk onderwerp, maar hoe de gemeente hiermee
aan de slag moet verschilt. De een wil snel de omslag van gas naar hernieuwbare energiebronnen en
energieneutraliteit maken waar de ander voorlopig  sceptisch is over van het gas af stappen.

Respondenten en betrouwbaarheid
Het maakt niet alleen uit wat de antwoorden op de vragen zijn, maar ook wie deze vragen
beantwoordt. De leeftijd en woonplaats van een respondent (enquêtedeelnemer) kunnen het
antwoord beïnvloeden. Wat de gemeente moet verbeteren de komende jaren kan anders zijn voor
iemand uit Langeweg dan Zevenbergen. En misschien vindt een jongere andere onderwerpen
belangrijk dan een oudere. De rapportage en het bijlagenboek splitsen de antwoorden uit naar
leeftijd en woonplaats. Hierdoor weten we dat van de 1.001 ingevulde vragenlijst 60 procent is
ingevuld door een bewoner van 55 jaar of ouder. De 65- tot 74-jarigen vertegenwoordigen de
grootste groep (26%) respondenten. De categorieën jonger dan 35 jaar en ouder dan 74 jaar gedeeld
vertegenwoordigen allebei de kleinste groepen (9%). Maar liefst 37 procent van de respondenten
woont in Zevenbergen en slechts 1 procent in Helwijk. De rapportage vermeldt ook het
respondentenaantal per leeftijdscategorie en woonplaats met ‘n = [getal]’ bovenaan de kolommen.

SAMENVATTING BEWONERSENQUÊTE OMGEVINGSVISIE MOERDIJK 2040 2 van 2


