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BBM is er voor alle inwoners van de 11 individuele, authentieke kernen en het buitengebied, 
in een gezamenlijk Moerdijks belang. 

 

Gezond (boeren) verstand! 
 

Wat willen we samen met u bereiken in de periode 2022-2026: 
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Als praktische en pragmatische partij kiest BBM / BBB Bondgenoot vanuit gezond (boeren) 
verstand. We stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze burgers? 
Gezond is daar bij het sleutelwoord,: letterlijk, figuurlijk, overdrachtelijk en financieel. In 
plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie, gaan we het liefst 
zelf in de straat of buurt luisteren naar wat er beter kan of moet. 

En dan kan het zijn dat je zachtjes een beetje “gek” wordt: tegenwoordig noemen ze 
namelijk alles een crisis om de urgentie te benadrukken, waardoor de term op zich al 
behoorlijk verwaterd is. Energiecrises, woningcrises, klimaatcrisis, stikstofcrises, PFAS crisis, 
immigratiecrisis………… Crisis, een pracht PR term om urgentie te duiden. Maar welke crisis 
staat het hoogst? Waar steken we “ons” geld in? En hoe komen we aan het geld om ze te 
tackelen? In ons programma “Gezond (boeren) verstand!” de wensen en doelen van BBM 
2022-2026 voor datgene waar we op lokaal niveau invloed op, en zeggenschap over hebben. 

 
 

Leefbaarheid:  Het blijven stimuleren van de leefbaarheid in de kernen en het 
buitengebied: investeren en initiëren. Behoud van het landelijke en 
agrarische karakter van het buitengebied en stimulering van 
stedelijke, culturele en toeristische activiteit in de grotere kernen. 
 
Moerdijk is niet de slechtste gemeente om in te wonen. Maar ook 
niet de beste. Elk jaar publiceert Elseviers Weekblad een onderzoek 
naar de beste gemeenten om in te wonen.  

Alle gemeenten zijn in het onderzoek vergeleken op bijna honderd 
punten, van verscheidenheid en nabijheid van winkels, horeca, 
scholen en zorginstellingen tot rust, ruimte, bereikbaarheid en een 
prettig sociaal klimaat. En al die objectieve, meetbare aspecten zijn 
gewogen aan de voorkeuren van Nederlanders.  

Al jaren zit Moerdijk, op deze lijst, in de achterste regionen. Bij het 
laatste onderzoek van 2021 op plaats 332 van de 352. Hier willen we 
graag verandering in aanbrengen. 

BBM wil de leefbaarheid in alle kernen waarborgen met een 
samenhangend pakket aan maatregelen. Voor alle kernen: 
maatwerk in gezamenlijkheid. Er moet een vaste basis zijn, die 
vervolgens naar behoefte wordt aangepast voor de grotere of 
kleinere kern. Hiervoor willen wij altijd middelen beschikbaar 
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stellen, zoals bijvoorbeeld een budget waarbinnen men zelf dingen 
kan doen/regelen. 
 
Daarbij passend, vinden wij het belangrijk -o.a. vanwege de sociale 
cohesie- dat iedere kern een dorps- of gemeenschapshuis of -ruimte 
heeft. De daarmee gepaard gaande kosten en budget dient in relatie 
te staan tot het inwonertal van de kern.  
 
Voor BBM / BBB Bondgenoot vormen de gerealiseerde 
gebiedsplannen een uitstekend uitgangspunt voor verdere uitbouw 
van de invloed op, en inbreng van de burger over de eigen 
leefomgeving. Een vervolmaking en continue actualisering van deze 
plannen dragen wij een warm hart toe. 
 
Het buitengebied dient zo min mogelijk te verstenen en het landelijk 
karakter te behouden. Agrariërs willen wij blijvend de ruimte geven, 
moreel en financieel. Het buitengebied betekent voor BBM het 
behoud van de groene buffer, de charme en de rust van het 
platteland. Moerdijk is en blijft tenslotte een plattelandsgemeente. 
Daar waar dit niet ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond (en 
dus tevens zou kunnen leiden tot onteigening), kan het gebied wel 
ingevuld worden met klimaatbos(sen), landschapspark(en) of 
soortgelijk en zeker niet met bedrijfsterreinen. 
 
Er zijn wel betere voorzieningen nodig (openbaar vervoer, scholen, 
geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele 
voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en 
jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio. Er komt een 
plattelandsbeleid om de leefbaarheid in het buitengebied te 
waarborgen en te bevorderen. 
 
Het toerisme willen wij stimuleren en toespitsen op vooral de 
grotere kernen en de recreatiegebieden. Massa toerisme past daar 
niet bij, daar zijn we ook niet op ingericht en dat is ook geen wens.  
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We streven naar het benutten van de ligging aan het Hollands Diep, 
de vestingwerken en het weidse polderlandschap met groenstroken 
en laantjes. Investeren in mogelijkheden voor watersport en water 
gerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld vissen. Een prominente 
plaats voor- en goede ontsluiting van- onze jachthavens en actie op 
de gesloten jachthaven aan de Roode Vaart. We moeten zorgen 
voor thema’s. Kwaliteitstoerisme verstevigt onze economie, waarbij 
gewaakt moet worden voor een negatieve impact op de 
leefbaarheid.  
Wij willen samenwerken met de lokale en regionale partijen die 
eveneens gebaat zijn bij het stimuleren van het toerisme. Motto 
daarbij: actie op de werkvloer en handen uit de mouwen. We 
hebben geen peperdure onderzoeken en rapporten nodig om te 
weten waar onze sterke punten liggen. 
 
Voor BBM / BBB Bondgenoot is het uitgangspunt dat geur, stank- en 
geluidhinder geen beletsel mogen vormen voor het (komen) wonen 
in de gemeente Moerdijk. Daar waar deze hinder, ondanks gericht 
beleid, regels en maatregelen wel optreedt, dient terstond en 
adequaat te worden ingegrepen. En indien dit uitstijgt boven het 
lokale mandaat moeten we met alles in ons vermogen de instanties 
(provincie, RWS, waterschap, enz.) bewerken die wel kunnen en 
mogen ingrijpen, zoals bijvoorbeeld bij ontgassingen op het Hollands 
Diep en (bijna) rampen op het industrieterrein. 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil openbare toiletten in de centra van 
Zevenbergen, Willemstad, Klundert en Fijnaart; ook 24/7 
toegankelijk buiten openingstijden winkels, horeca, gemeentehuis, 
etc. Op dit gebied slaat Moerdijk hierin momenteel met recht een 
pleefiguur. Op de app. “Hoge Nood” staan zeer beperkt 
mogelijkheden; verwijzingen op gemeentelijke of andere websites 
ontbreken volledig. 

De toegankelijkheid voor mensen met een beperking en/of ouderen 
dient sterk verbetert te worden in de bestaande publieke gebouwen 
en ruimte.  Maar dat betekent voor BBM tevens dat er op of in 
publieke ruimte of gebouwen geen nieuwbouw (woningen of 
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kunstwerken), verbouw, of transformatie plaatsvindt zonder dat 
(veilige) toegankelijkheid ook voor hen mogelijk en gewaarborgd is. 

In de omgang met elkaar vindt BBM dat iedereen fundamenteel 
gelijkwaardig is, ongeacht geslacht, afkomst, ras of seksuele 
geaardheid. De gemeente en dus al haar medewerkers dienen hierin 
een voorbeeld te zijn en dit continu uit te dragen en uit te stralen.  
 
We vinden dat er (zeer) streng gehandhaafd moet worden op ieder 
die verantwoordelijk is voor aanmerkelijke overlast of gevaar voor 
anderen. Hard aanpakken dan. Consequent optreden.  
Streng waar nodig, flexibel waar mogelijk. 
 
Leefbaarheid is ook veiligheid. BBM / BBB Bondgenoot ziet graag 
een 30 km zone in alle kernen en de centra autoluw. Eenduidigheid 
en helderheid in regels en markering zorgen voor een 
verkeersveiliger situatie in de kernen. Daarbij opgeteld meer 
controle/handhaving en hogere boetes, opdat het aantal 
wegmisbruikers, -piraten en racers sterk wordt vermindert. 

Wij zien graag voorrang aan voetgangers en fietsers op alle 
oversteekplaatsen in de kernen, geen ratjetoebeleid, waardoor de 
gebruiker van openbare weg, voet en/of fietspad in verwarring 
raakt. Moerdijk dient sowieso een fietsvriendelijke gemeente te zijn. 

BBM / BBB Bondgenoot wil in het kader van veiligheid en 
bescherming (meer) politie en BOA’s terug in de wijk: zichtbaar op 
straat. Wij dienen 100 procent achter onze politie te staan: niet 
beknotten, maar vrijheid en vertrouwen geven. In dat kader past 
ook keiharde aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

We zetten in op het zolang mogelijk thuis (kunnen) laten wonen van 
ouderen. 65-plussers moeten wat BBM / BBB Bondgenoot betreft 
gratis gebruik kunnen maken van het OV. Wij willen betere 
armoedebestrijding. 



 

6 BBM Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 © 
 

Wij zijn voor een solidaire gemeente en dat kan alleen als iedereen 
meedoet en misbruik wordt bestraft, dus fraude met 
bijstandsuitkeringen dient eveneens hard aangepakt te worden.  

Sociaal en rechtvaardig naar ieder betekent voor BBM echter ook:  

 geen inkomenspolitiek of nivellering ten gevolge van 
maatregelen/belastingen op lokaal niveau. 

 Een werkbonus voor Moerdijkers met een inkomen tussen 
100 en 130 procent van het bijstandsniveau. Het mag niet zo 
zijn dat werken vanuit een uitkeringssituatie leidt tot 
financiële teruggang. 

 Opnemen in Moerdijks bijstandsbeleid, inzet op 
werkzoekende 50-plussers. 

 Maximale inzet op opsporen en aanpakken van 
bijstandsfraude en verdringing door schijnconstructies met 
Oost-Europeanen. 

 Voorkomen van schulden door inhouden vaste lasten op 
bijstandsuitkeringen. 

 Strenge handhaving taal eis: geen Nederlands leren betekent 
geen uitkering. 

 

BBM/ BBB Bondgenoot is tegen een algemeen en volledig 
vuurwerkverbod. Op het afsteken van illegaal vuurwerk en het 
afsteken op niet toegestane dan wel vergunde tijdstippen 
daarentegen mag en dient streng gehandhaafd te worden. 
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Financiën: Verstandig met gemeenschapsgeld omgaan, sober maar wel 
doelmatig. Minder bureaucratie. Lagere gemeentelijke 
belastingen/leges 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil een transparante en leesbare begroting, 
waarin iedereen kan zien hoe en waaraan er gewerkt wordt, 
navolgbaar en controleerbaar dus voor iedereen. 
Wij vinden dat er zorgzaam en wijs omgegaan moet worden met het 
geld van de burger. In onze optiek betekent dit, dat er geïnvesteerd 
wordt in goederen en maatregelen die financieel en/of sociaal 
bijdragen; niet in franje die alleen een intern doel dient of in 
hobbyprojecten. 

Wij willen lagere lasten voor burgers en ondernemers en het verder 
terugdringen van overbodige en betuttelende regels. 

De huizenprijzen en daarmee samenhangende WOZ waarde stijgen 
als een malle en dat lijkt nog wel even zo te blijven. De OZB is 
daarvan een afgeleide. Ook in de komende jaren mag dat wat BBM 
betreft niet leiden tot een absolute verhoging van de OZB tarieven, 
anders dan de indexering. 

De gemeente Moerdijk neemt deel aan een groot aantal 
gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Dit 
vanuit de gedachte dat zaken samen beter en krachtiger geregeld 
kunnen worden. We onderschrijven dat. De keerzijde is echter dat 
we zelf weinig invloed en kijk meer hebben op de gevolgde 
werkwijzen. Zie ook: “Organisatie”. Het betekent voor ons wel dat 
het totaal aan gemeentelijke taken en de daarmee samenhangende 
kosten (FTE’s) in- en extern constant moet zijn en zeker niet mag 
stijgen, tenzij daar door maatschappelijke ontwikkelingen of vanuit 
Den Haag of provincie taken aan toegevoegd worden en daar 
bijpassende inkomsten tegenover staan. 
 
Als gemeente werken wij (samen) met vele zorgaanbieders. De  
rechtsvorm van deze organisaties is voor ons niet relevant, het gaat 
om kosten in relatie tot de kwaliteit van en vraag naar zorg, waarbij 
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wij er de voorkeur voor uitspreken zoveel mogelijk te werken met 
lokale dan wel regionale partijen. 
 
De gemeente Moerdijk is voor 50% eigenaar van het Havenbedrijf 
(industriegebied Moerdijk). De revenuen daarvan, zoals in de vorm 
van een dividenduitkering, moeten wat ons betreft ten goede 
komen aan de gemeente. Daarnaast zal het Havenbedrijf moeten 
bijdragen in een sociaal fonds en het realiseren van een 
innovatiecluster. 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil financiële ruimte creëren voor het 
verlenen van bijzondere bijstand voor gezinnen met een inkomen 
tot 130% van het sociaal minimum. 
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Economie, MKB, 
detailhandel en ZZP: 

Stimuleren en faciliteren van lokale in- en verkoop. Alleen zinvolle 
regelgeving. Ondernemers dienen gesteund, niet beknot. 
Werkgelegenheid moet de drijfveer zijn. 
Werken mag en moet lonen, zij die de risico’s lopen mogen ook de 
revenuen plukken. 
Werk en uitkering: zij die niet kunnen moeten een goed vangnet 
hebben; zij die kunnen maar niet willen -desnoods met maatregelen- 
dwingen, een schop onder de kont. 
 

Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: 
ondernemen. Wij houden van ondernemen in het algemeen en van 
ondernemers in het bijzonder: boeren en telers, MKB, ZZP’ers, 
detaillisten en retailers. Het midden-,  klein- en boerenbedrijf is de 
ruggengraat van Moerdijk. Niets zo vervelend en belemmerend als 
regeldrift van het gemeentebestuur.  

Geld wordt verdiend door het van buiten naar binnen te halen, niet 
door het van binnen naar buiten te brengen. BBM is een groot 
voorstander van het lokaal aanbesteden waar dit mogelijk is; door 
burgers, gemeente, detailhandel, MKB en (groter) bedrijfsleven. Geld 
wat in de gemeente wordt uitgegeven, blijft tenslotte ook 
grotendeels in de gemeente. Geld wat elders –al dan niet ver weg- 
wordt uitgegeven, komt niet of zelden meer terug. Beter geld naar 
hier trekken, dan geld naar buiten brengen. 
 
Daarnaast verdient het alleen al uit oogpunt van service, garantie en 
support nagenoeg altijd de voorkeur lokale partijen in te schakelen. 
BBM wil dat de gemeente daarin een voortrekkersrol en 
voorbeeldfunctie aanneemt (ook in de beschouwingen bij 
aanbesteding op Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Het 
mag in onze optiek dan ook niet meer gebeuren, dat wij de 
organisatie van de inkoop van bijvoorbeeld 
duurzaamheidsmaatregelen uitbesteden aan een bureau (ver) buiten 
de gemeentegrenzen, dat er vervolgens voor zorgt dat de 
opdrachten van onze inwoners uitsluitend terecht komen bij niet-
lokale ondernemers, waarbij de naam van de gemeente gebruikt 
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mag worden om vertrouwen bij de inwoners te wekken. Resultaat: 
mensen betalen te veel, lokale ondernemers staan buiten spel. 
 
De gemeente Moerdijk moet volledige zeggenschap en invloed 
krijgen op wat ze aanschaft en waar dat gebeurt. Ook het 
functioneren van het inkoopbureau moet dan nog eens goed tegen 
het licht worden gehouden. 
 
We willen, daar waar nodig en gevraagd, een goede begeleiding 
bieden aan MKB, detailhandel, boerenbedrijven en ZZP’ers. 
Ondersteuning in financieel en/of materieel opzicht en het 
stimuleren van onderlinge samenwerking tussen en met bedrijven. 
 
BBM /BBB Bondgenoot ziet graag een verruiming van de winkel 
openingstijden, tot 22:00 uur, 7 dagen per week. Het is aan de 
ondernemer hierin al dan niet mee te gaan. Zij moeten zelf kunnen 
kiezen om open te gaan op de voor hen meest rendabele 
momenten. 

Economische groei zal komen uit hoofden en handen door 
vernieuwing en dienstverlening. De focus zal dus daarop gericht 
moeten zijn. Thema’s waar de gemeente een aanjager en stimulator 
in kan zijn, zijn water, energieopwekking en -opslag, voedsel, 
klimaatadaptatie en circulaire economie. 
 
We willen zorgen voor het behoud van de agrarische sector en MKB-
bedrijven op het platteland en houden daarmee werkgelegenheid, 
leefbaarheid en een gezonde economie in stand. Wij zijn daarbij 
tegen het (verplicht) onteigenen van vruchtbare grond t.b.v. de 
uitbreiding van industrie. 
 
Landwinkels en verkoop aan huis op boerderijen onderstrepen het 
landelijk karakter van onze gemeente.  BBM / BBB Bondgenoot zal 
het behoud en de terugkeer van buurtwinkels op het platteland 
faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd vinden wij dat dan ook 
verkoop (zoals AGF) aan particulieren op industrieterreinen mogelijk 
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zou moeten zijn. In een pilot wellicht met een tijdelijke vergunning 
onder voorwaarden. 
 
Tip van BBB: 
Je dagelijkse eten kopen bij stalletjes langs de weg, kwekerijen, 
boerderijen en kleine winkeliers. 
Zoveel mogelijk eten uit je eigen streek, minder plastic verpakkingen 
verbruiken, minder verspilling èn je steunt er de ondernemer in jouw 
regio mee. 
En als je het ook nog op de fiets doet, beweeg je meer met een mooi 
doel: jouw gezondheid. 
 
We dienen de detailhandel te stimuleren om naar onze gemeente te 
komen, en ook vooral hier te blijven. Levendige, vitale kernen en 
goed openbaar vervoer vormen daartoe de basis. (Re)vitaliseren van 
kernen met look-and-feel shops en concepten als 
jouwmarktkraam.nl, shop-in-shop, enz. mede door het -al dan niet 
tijdelijk, invulling geven aan leegstaande winkelpanden. Geef Horeca 
daarin ook letterlijk de ruimte. 
 
Er blijkt nogal eens een tekort te zijn aan handjes. Tegelijkertijd staan 
er 50+ ers en mensen met een rugzakje aan de zijlijn. In dat kader 
zullen we vaker dan nu de koppeling moeten maken tussen deze 
groepen werkzoekenden en boeren, telers, MKB & detailhandel. 
 
Bij het inpassen van werkzoekenden vanuit bijstand of een (andere) 
achterstandspositie, dient de gemeente te zorgen voor een goede 
begeleiding, waarbij de mogelijkheden en kansen niet alleen voor de 
werkzoekenden geëxploreerd worden, maar ook maximaal worden 
benut voor de ondernemer/werkgever. 
Geen onnodige regels, wel voortdurend kijkend waar er maatwerk 
geleverd kan worden, zodat ook de “moeilijke gevallen” een bestaan 
met uitzicht en perspectief kunnen hebben. 
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Ecologie en 
duurzaamheid: 

Vernieuwing(en) met rendement in energietransitie en 
energieopwekking. Naar 0% afval met een circulaire economie.. 
Inspireren, initiëren en stimuleren van een duurzaam 
technologiecentrum: startups, spin-off’s. 
 

We zijn in Moerdijk door Den Haag en Brussel opgezadeld met een 
onmogelijke opgave, zonder de financiële middelen om deze maar 
in de verste verte te kunnen invullen. We moeten met een plan 
komen en dus heeft men een papieren, rekenkundige werkelijkheid 
gecreëerd. BBM zal hoe dan ook vol gas (sorry) meewerken aan het 
afbouwen van CO2 uitstoot en verduurzaming van de 
energiebehoefte op een haalbare en betaalbare manier, maar 
zonder dat onze inwoners daarbij in een tijds- of financiële kramp 
hoeven te schieten.  

Dus een (ook op gemeentelijk niveau) haalbare en betaalbare 
klimaatadaptatie. Voor BBM is kostenneutraliteit voor de burger 
het uitgangspunt. 

Zo wil BBM geen extra windmolens en geen zonneweides, genoeg 
is genoeg. We gaan het ook niet redden -als we het al zouden 
willen- om daarmee in onze energiebehoefte te voorzien. 

Er is in Nederland consensus dat we minder afhankelijk, en op 
termijn onafhankelijk, willen zijn van aardgas als energiebron voor 
o.a. verwarming en elektriciteit. In nieuwbouw relatief eenvoudig, 
in (monumentale) oudbouw en op het platteland moeilijk met 
(nog) slecht voorhanden zijnde betaalbare alternatieven. Transitie  
en eventuele loskoppeling moet voor de huiseigenaren in timing en 
kosten situatie specifiek en ongeforceerd ingevuld worden.  

Stimuleer zonnepanelen (PV photo voltaic) op daken; schrijf dit 
voor bij industriële nieuwbouw. Daken van panden die eigendom 
zijn van de gemeente worden voorzien van PV (tenzij grote 
belemmeringen); voor gebouwen met een openbare functie zoals 
scholen, sporthallen, kantines, bibliotheken, enz. wordt met 
voorrang  oplossingen  gecreëerd om dit -eventueel samen met 
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inwoners- te realiseren. Geen zonneweides op vruchtbare gronden, 
zolang er nog (vrije) daken beschikbaar zijn, eigenlijk gewoon 
helemaal niet. We staan eventueel wel open voor zonnepanelen op 
bijvoorbeeld taluds, in wegbermen en op het water indien deze 
geen last veroorzaken (spiegeling, horizonvervuiling). Overigens 
betreft dit veelal geen gemeentelijke gronden.  

Voor inwoners die zelf geen ruimte of mogelijkheid op het (al dan 
niet eigen) dak hebben, moeten mogelijkheden als de postcode 
roos (veel) verder uitgewerkt en mogelijk gemaakt worden. 

Moerdijk is de afgelopen periode “opgezadeld” met hele hoge 
windmolens, ook op plekken waar ze perse niet zouden komen en 
zonder dat de gerelateerde omgevings- en gezondheidsaspecten 
voldoende en juist in kaart zijn gebracht. De daarbij toegezegde 
compensatie maatregelen moeten zelfs nu nog ingevuld worden! 
Dat dus niet meer! Het enige voordeel van al die windmolens die 
iedere gemeente graag langs de gemeentegrenzen plaatst, is dat 
die grenzen daarvoor van boven af aardig zichtbaar en in beeld 
zijn…….. 

Moerdijk moet haar ogen niet sluiten voor ontwikkelingen op het 
gebied van kernenergie, thorium en andere energiebronnen. BBM 
zou dan ook graag zien dat, indien ontwikkelingen en inzichten 
daartoe leiden,  een (kleine) centrale op ons grondgebied 
eventueel mogelijk wordt gemaakt, om daarmee aan onze 
verplichtingen en behoeftes t.a.v. bijvoorbeeld CO2 reductie en 
energieopwekking te voldoen. Niet achteraan sluiten, maar voorop 
lopen in innovatie. Zoals bijvoorbeeld -in navolging van Frankrijk- 
de SMR (small modular reactors) van Rolls Royce. En in het kielzog 
daarvan een technologische hot-spot op dit gebied worden en 
hiermee gerelateerde bedrijven naar Moerdijk te trekken en aan 
ons te binden. Chauffeur zijn, geen aanhangwagen. 

Moerdijk zit nog steeds in een transitie naar een ander afval ophaal 
en verwerkingssysteem. Veel is er helaas misgegaan in de 
besluitvorming, communicatie en uitrol van het huidige systeem. 
Burgers zijn bezorgd, boos en soms ronduit anti het nieuwe 
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systeem. Verandering levert veelal weerstand op, maar hier is meer 
aan de hand. We zullen er alles aan moeten doen om er 
desondanks voor te zorgen dat het een succes wordt. De kosten 
rijzen anders de pan uit en vervuiling ligt op de loer. Communiceer 
met omwonenden voor en na plaatsing van de verzamelpunten. 
Voorkom stankoverlast bij de verzamelpunten. Er dient direct actie 
bij storingen en “vol” meldingen en wel 7 dagen per week. 
Overigens niet ’s nachts; geeft vooral forse geluidsoverlast voor de 
directe leefomgeving van de te legen container. Laat mensen niet 
te veel sjouwen met hun zakje restafval, anders gaan ze het alsnog 
wegbrengen in een stinkdiesel.  
Indien blijkt dat afstanden naar de verzamelpunten te groot zijn, 
bijplaatsing. In het afvalbeleid staan we dan ook een aantal 
wijzigingen voor. Pasjes die werken op alle ondergrondse 
containers. Meer focus op na-scheiding. Het grootste probleem 
met afval zit niet in de mensen (in gedrag is nog wel wat te 
verbeteren) maar in de verpakkingen die de industrie gebruikt en 
het “gemak” waarmee de burger het afval daarvan vervolgens 
“kwijt kan”. Als de industrie niet wordt verandert/beperkt in aard, 
vorm en materiaal van verpakken, dan blijft de hoeveelheid afval 
hetzelfde of neemt toe, alleen zal het afval dan niet op de manier 
en tijd daar terecht komen waar we dat zouden willen. Wat BBM 
betreft absoluut geen DIFTAR (afrekenen per kilo)! 

Zoals met alles geldt ook hier: maak het mensen zo makkelijk en 
aangenaam mogelijk, dan doen ze graag mee. Hoe eenvoudiger het 
voor de burger is om het afval kwijt te raken des te kleiner de kans 
dat het een rommeltje wordt. We moeten de mensen dus zo goed 
mogelijk faciliteren in mogelijkheden om zich -op een juiste wijze- 
van het afval te ontdoen. 

Dit geldt uiteraard eveneens voor "groot vuil". Hoe kan het zijn dat 
de milieustraat al om half vier ’s middags gesloten wordt. Wij 
pleiten voor een (zeer)ruime openstelling van winkels 
(mogelijkheid daartoe); dan mag ons eigen retourwinkeltje ook wel 
wat klantvriendelijker!  
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Voor BBM / BBB Bondgenoot kan dit overigens zeer goed 
samengaan met hoge boetes voor figuren die vuilnis op straat 
gooien. 

Wij streven naar een uiteindelijk circulaire economie. 0% afval 
moet de basis worden, ofwel: het afval van de een, vormt de 
grondstof voor de ander. Niet alleen in een keten, maar waar 
zoveel mogelijk circulair. Nog mooier is het, als de cirkels elkaar 
raken, beïnvloeden, stimuleren en voeden.  Dan komen we in de 
zgn.  “Blauwe economie”. Een (micro) voorbeeld hiervan is Blue 
City in Rotterdam. 
We sturen dan ook aan op het terugdringen van de schadelijke 
neveneffecten van productiemethoden en streven daarmee naar 
circulaire landbouw en veeteelt. 
 
Een schone duurzame leefomgeving betekent voor ons ook tijdige 
en  grondige onkruidbestrijding en bijvoorbeeld het beschikbaar 
stellen aan inwoners door de gemeente van regentonnen en 
planten/struiken t.b.v. ontstening. We stimuleren dus de 
vergroening door burgers (tegels eruit, groene balkons, meer 
planten, tuinen en bomen etc.). Combineer dit bijvoorbeeld ook 
met een tegel ophaalservice. 

BBM / BBB Bondgenoot wil samen met de geëigende partners zoals  
o.a. Energiek Moerdijk en STEM, concepten (door) ontwikkelen die 
het burgers –kopers en huurders- mogelijk maakt hun 
woonomgeving te verduurzamen. Dit kan simpelweg zijn door het 
huis te isoleren of te voorzien van zonnepanelen of een 
warmtepomp, maar dit kan ook het participeren zijn in een 
windmolen, postcoderoos of een zonnedak. Moerdijk moet zich 
wat ons betreft sterk maken om middelen ter beschikking te stellen 
om hiervoor initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Ook hier 
geldt voor ons dat de samenwerkende partners en leveranciers 
primair in de gemeente gevonden worden. De Gemeente en 
partners mogen en moeten daar wat BBM betreft in faciliteren en 
organiseren, maar kunnen daar geen commerciële rol in vervullen 
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of zich voor een commercieel karretje laten spannen, actief dan 
wel in naam. 
 
Wij willen dat de gemeente een intensieve samenwerking aangaat 
met bedrijven, scholen, gemeenschapsgebouwen enz.  Om daken 
te benutten voor zonnecellen en -collectoren. Hiermee dienen we 
niet alleen het klimaat  maar ook de portemonnee. Nieuwe 
technologieën en ontwikkelingen moeten actief op worden gepakt. 
Dit kunnen bijvoorbeeld windtrechters op daken van woningen en 
bedrijven zijn. Daarbij niet stoppen bij wat er al is, maar ook oog 
hebben voor bijvoorbeeld kernenergie, mini waterkrachtcentrales, 
aardwarmte op geringe diepte, energieopslag, ORC’s 
(OrganicRankineCycle), draadloze energie overdracht……………enz.  
 
Mobiliteit zal in toenemende mate verzorgd worden met en door 
elektrische voertuigen. Voor het opladen daarvan zijn laadpalen 
nodig; niet iedereen kan “aan huis” laden. BBM / BBB Bondgenoot 
wil in iedere relevante straat (criterium aantal huisnummers) 
ruimte maken voor laadpalen. Deze plaatsen mogen slechts 
gebruikt worden voor het opladen, niet voor “vrij” parkeren en 
bevinden zich dan niet op de meest interessante locatie van de 
straat. 
 
Creëer en realiseer een technologiecentrum op het industrieterrein 
Moerdijk. Zoek partners in bedrijfsleven en onderwijs om dit samen 
te faciliteren. Loop voorop en toon ambitie wat ons betreft. 
BBM / BBB Bondgenoot is voorstander van het namens de 
gemeente Moerdijk initiëren en opzetten van een soort “campus”. 
Een hightech innovatie center op terreinen waarin toekomst zit. 
Innovatie in voeding, ecologie, water en energie dus. In 
samenwerking met (inter)nationaal toonaangevende lokale 
bedrijven, zoals bijvoorbeeld Rijk Zwaan. We dienen volop ruimte 
te creëren voor start-up’s en spin-off’s. 
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Senioren: Zo lang mogelijk vitaal volwaardig meedoen in onze maatschappij 
en zorg geleverd krijgen, indien en waar nodig. Ouderen moeten 
zich fysiek en geestelijk veilig kunnen en durven voelen in de 
gemeente: binnenshuis en in de openbare ruimte(s). 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil dat er voldoende begeleiding en 
middelen zijn (en komen) voor woningaanpassing om zolang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Eenieder moet 
volwaardig mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit moet, 
voor wat ons betreft, op alle mogelijke manieren gesteund worden. 
Met bijvoorbeeld betaalbare maaltijden aan huis, ondersteuning bij 
onderhoud van de woning en waar nodig hulp door de 
wijkverpleging. Dat betekent dat we de bestaande voorzieningen 
ruimschoots in stand houden en uitbreiden waar nodig. 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil zich er voor inspannen om zgn. 
bejaarden- of verzorgingstehuizen of andere soortgelijke gedeelde 
voorzieningen t.b.v. senioren, in relatie tot de grootte van de kern, 
te hebben of te realiseren in iedere kern. 
 
We willen kijken naar een huisartsenpost of arts van dienst in de 
gemeente. De fysieke afstand tot medische hulp is, buiten 
kantoortijden, voor velen veelal te groot. En voor inwoners zonder 
eigen vervoer zelfs onbereikbaar. Ook vervoer van en naar een 
huisartsenpost voor senioren die dit niet hebben moeten we 
regelen. Niet afschuiven naar vrijwilligers wat ons betreft. 

We willen ouderen motiveren om deel te nemen aan sportieve 
uitdagingen en andere activiteiten. BBM wil bijdragen aan 
initiatieven die hiertoe oproepen en organisaties/verenigingen 
steunen die activiteiten hiervoor organiseren, binnen of buiten. 
Daarnaast ook investeren in buiten fitness: toestellen in 
speelplaatsen en parken, waar ouderen in eigen tempo oefeningen 
kunnen verrichten. Gratis sporten voor 65-plussers en een 
gereduceerd tarief voor kinderen tot 12 jaar. 

Onze wens zou het zijn om faciliteiten (ruimte) en gereedschap 
beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld “repair cafés” in meerdere 
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kernen. Goed voor milieu en portemonnee. Indien mogelijk 
gecombineerd met een soort leerschool, waar senioren kennis en 
kunde (vakmanschap) kunnen overdragen aan jongeren van 
bijvoorbeeld 6 tot 16 jaar. 

Eenzaamheid en verwaarlozing dienen zoveel mogelijk voorkomen 
te worden. BBM wil zinvolle ontmoetingen stimuleren tussen 
ouderen onderling en zeker ook tussen hen en jeugdigen en 
vrijwilligers.  Senioren zijn misschien wel gepensioneerd, maar 
zeker niet uitgerangeerd! BBM wil dat de kennis en kunde van 
ouderen juist wordt benut. Idioot als we het niet doen. 
 
Sommige senioren hebben een achterstand in het gebruik van 
moderne technologieën en communicatiemiddelen.  Het aanleren 
en gebruiken van digitale vaardigheden bij ouderen moet ons 
inziens dan ook gestimuleerd en versterkt worden.  
 
De grote rol van vrijwilligers en mantelzorgers in met name de 
ouderenzorg dient te worden erkend en gefaciliteerd. Daarom wil 
BBM / BBB Bondgenoot dat in de dorpen waar voldoende ruimte is, 
mensen in de gelegenheid gesteld worden een zogenaamde 
‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg 
kunnen bieden aan hun ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindervaliden en 
zieken: 

Beperkingen mogen geen beletsel vormen om deel te nemen 
binnen onze samenleving. 
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Als gemeente dienen wij ervoor te zorgen dat mensen met een 
beperking, eventueel met de nodige hulpmiddelen, deel kunnen 
blijven nemen aan de maatschappij. Daarvoor mogen geen 
belemmeringen bestaan. 
Dat betekent echter ook dat het uitgangspunt voor ieder ook meer 
zou moeten zijn “wat kan ik bijdragen” en minder “daar heb ik 
recht op”.  Maatschappelijke begeleiding moet daarbij mogelijk zijn 
en geleverd worden in de vorm van medische en/of psychische 
hulp. 

De infrastructuur zal zo ingericht moeten worden dat er rekening 
gehouden  wordt met mindervaliden in alle aspecten van het 
verkeer (aanleggen/onderhouden van mindervalide opritten, 
fietsstroken met ruimte voor mindervalide, etc.). Obstakels voor 
rollators en scootmobielen moeten worden weggewerkt en 
onderhouden. Met een scootmobiel rijden mag geen marteling zijn. 

Door overheidsmaatregelen komen er steeds meer taken op het 
gebied van zorg naar de gemeentes toe, met als resultaat meer 
doen met minder geld. BBM / BBB Bondgenoot wil er dan ook voor 
zorgen dat er meer vrijwilligers ingezet kunnen worden, zowel 
incidenteel als structureel. Jong en oud. De mogelijkheden 
daarvoor dienen verruimd te worden.  
Vrijwilligers en mantelzorgers zullen steeds vaker ingeschakeld 
(moeten) worden en we dienen dan ook stevig in te zetten op het 
werven en behouden van hen. Wij willen inzetten op het eenvoudig 
samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligers. De 
vrijwilligerscentrale Moerdijk verdient daartoe meer aandacht. 
Het gaat de vrijwilligers en mantelzorgers om de uitvoering. 
(organisaties van) Vrijwilligers en mantelzorgers moeten dan ook 
tijdig, effectief en efficiënt ondersteund worden in administratieve 
en/of financiële en/of bestuurlijke taken, zodat deze geen 
belemmering of drempel (kunnen) vormen om hulp te (willen) 
bieden. 

Huisvesting: Voldoende en tijdige, adequate, nieuw- en verbouw. Zorgen voor 
een continue bouwstroom in samenwerking met  
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woningbouwcorporaties,  commerciële partijen en private 
projectontwikkelaars. 
 
De kranten staan er vol mee, de persdiensten lopen over. Er is een 
schreeuwend tekort aan woningen in Nederland! Onze eigen 
inwoners kunnen amper passende huisvesting vinden. Haven,  
industriegebied, en LPM zorgen voor veel economische 
bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar de werknemers huisvesten 
adequaat huisvesten kunnen we momenteel niet. 
 
In de te ontwikkelen bouwstromen dienen voor BBM / BBB 
Bondgenoot alle innovatieve manieren toegepast te worden die 
beschikbaar zijn. Waarom niet hier een andere manier van 
bouwen, waarin we techniek , bouwbiologie, ecologie en innovatie 
voorrang laten hebben. Doe dat samen met alle partijen:  
aannemers, projectontwikkelaars, wooncorporaties, particuliere 
investeerder, maar ook het onderwijs. Laten we hier samen een 
kenniscentrum van maken waarin we deze nieuwe concepten gaan 
realiseren. 
 
We willen een actieve benadering van (initiatieven in) nieuwe of 
hernieuwde woonconcepten, zoals “tinyhouses” , leef communes. 
enz. en ruimte bieden aan experimentele particuliere bouw, ook en 
met name gericht op 1-persoons huishoudens. Combineer wonen, 
recreatie, middenstand, groen en duurzaamheid. Winkels, cultuur, 
horeca, recreatie en groen samen in bijv. herbestemming van 
kantoorgebouwen, bedrijfspanden en gronden. 
Biedt vrijheid van architectuur en materialen binnen bestaande 
bouwnormen en –eisen. 
Bouwen, renoveren en herbestemmen is niet alleen zorgen dat er 
geen achteruitgang  van woningaanbod en daardoor inwoners, 
maar ook je nek uitsteken en minimaal de te bouwen contigenten 
ook gaan realiseren. Nu zitten we nog teveel op onze handen en 
zijn de huizen er niet als ze nodig zijn. BBM begrijpt dan ook echt 
niet dat particuliere initiatieven, zoals bv. met het ZNS terrein in 
Fijnaart, appartementen i.p.v. de “Zevenbergsche Hoeve”of de 
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transitie van de bakkerij in Moerdijk getraineerd worden vanuit de 
gemeente. 
 
Woningbouw dient derhalve zoveel mogelijk plaats te vinden via 
transitie van bestaande panden (industrieel, kantoren), en 
nieuwbouw door inbreiding en aanpassing. Proberen we in eerste 
instantie de woningnood binnen de kernen op te lossen door 
leegstaande en leegkomende winkels en kantoren om te bouwen 
naar woningen. Als het echt niet anders kan, kijken we ook naar 
uitbreiding buiten de kernen; in eerste instantie (leegstaand 
kleinschalig) industriegebied en in allerlaatste instantie het 
buitengebied. 
Als dat laatste onvermijdelijk is, dan mag de komst van nieuwe 
burgerwoningen in het agrarisch buitengebied nooit leiden tot 
beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector. 
Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat 
voedselproductie essentieel is en niet beperkt mag worden. Boeren 
dienen natuurlijk wel rekening te houden met het woongenot van 
alle inwoners in hun omgeving. 
 
Terreinen als ex-Caldic kunnen we opstellen voor tiny houses, 
chalets en stacaravans, waarbij we dan ook semi-permanente (15 
jaar) bewoning ervan toestaan. 
 
BBM / BBB Bondgenoot is van mening er nu meer gebouwd 
moeten worden aan sociale huurwoningen,  want daar is grote 
vraag naar en onvoldoende aanbod. Neem “Klik voor wonen” als 
voorbeeld. Op één woning onder de huurtoeslag grens zijn er op 1 
dag meer dan 200 gegadigden. Woonkwartier moet dan ook 
aangespoord worden tot (om)bouw van meer sociale woningen.  
Aparte nadruk daarbij op woningen onder de aftoppingsgrens van 
de huurtoeslag. In de sociale (nieuwe)woningbouw wil BBM / BBB 
Bondgenoot bewerkstelligen dat er minimaal 50% van de 
nieuwbouw in de categorie onder de aftoppingsgrens valt zodat er 
ook voor starters op een reële termijn een woning beschikbaar kan 
zijn. 
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Op dit vlak zouden we wat ons betreft ook moeten kunnen kijken 
naar andere sociale woningbouwcorporaties, als Woonkwartier dit 
niet kan of wil invullen. 
 
We hebben ook te maken met een ander fenomeen: de enorme 
toename van asielzoekers en statushouders. Voor die laatste groep 
hebben we een “verplichting” vanuit het rijk. Dus voor ons wel 
statushouders (maar max. naar rato omvang Moerdijk t.o.v. andere 
gemeenten), met een maximum per jaar van 0,5 promille per jaar 
van het inwoneraantal van de kern waar men geplaatst wordt, 
waarbij (mogelijke) gettovorming voorkomen wordt. Migranten 
dienen aangesproken te worden op hun verantwoordelijkheid en 
moeten betrekken worden bij de samenleving. BBM wil geen 
asielzoekers, dus asielzoekerscentra in de gemeente Moerdijk. 

Wij willen geen voorrang bij huisvesting van statushouders; 
aansluiten in de rij, ofwel gewoon op de wachtlijst. Inwoners van 
Moerdijk zijn voor ons als eerste aan de beurt bij de  toewijzing van 
huizen 

Statushouders met intentie terug te gaan, zijn voor ons op de 
“huizenmarkt” gelijk aan short- en midstay arbeidsmigranten. Voor 
degenen onder hen die hun toekomst in Nederland zien, binnen 
een maand in leer (Nederlands) werk trajecten en z.s.m. aansluiting 
bij verenigingen of (vrijwilligers)organisaties. 

Wat ons betreft: geen afwachtende houding (meer), maar echt 
(plannen tot) woningen op de plank hebben liggen om gerealiseerd 
te worden. Nieuw- en verbouw. En uitvoeren, eerder nu als later! 
Mocht er door externe ontwikkelingen behoefte ontstaan aan extra 
woningen, bijvoorbeeld vanwege het sluiten van campings in de 
omgeving of door andere oorzaken, dan zal er hiervoor extra  
worden gebouwd. Zodat dit niet ten koste gaat van de wachttijd 
voor plaatselijke woningzoekenden. 

Ter voorkoming van o.a. “huisjesmelkers” zou er in alle kernen 
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming moeten komen bij 
nieuwe en bestaande woningen tot € 450.000 
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BBM / BBB Bondgenoot staat voor een actieve, initiatiefrijke en 
betrouwbare overheid, die de samenwerking met alle partijen 
zoekt en stimuleert. 
 
Maak het mogelijk om op boerenerven brinkjes aan te leggen met 
3-10 woningen per erf. Dat bevordert de leefbaarheid van het 
platteland en kost geen landbouwgrond of natuur.  

 
Wat ons betreft gaat de kostendelersregeling per direct in de 
vergruizer. Iedereen die graag met iemand anders samen wil 
wonen zonder er financieel op achteruit te gaan, maakt dan weer 
een woning beschikbaar. Dit maakt het mogelijk dat mantelzorgers 
bij hulpbehoevenden gaan wonen en dat een ouder bij z’n kinderen 
kan gaan wonen wat in meerdere culturen in stad en op het 
platteland een diepe wens is. 

 
Wij zien graag dat er een uitzondering wordt gemaakt bij het 
passend toewijzen van duurdere huurwoningen voor ouderen met 
een LAAG inkomen die door verkoop van hun huis wel een HOOG 
vermogen beschikbaar hebben. 

 
Wij zijn voorstander van het oprichten van een fonds voor het 
financieren van mantelzorgunits die bij bestaande huizen te 
plaatsen zijn en zo woningen beschikbaar te maken. 
 
BBM wil meedenken over bieden van ruimte, zodat de Nederlandse 
woonwagengemeenschap, de reizigers, de extra plaatsen kunnen 
creëren  die zij na ruim 30 jaar uitsterfbeleid zo hard nodig hebben. 
Dan voldoen we ook eindelijk eens aan de uitspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
 
 

Jeugd  en Onderwijs : 
 
 
 
 

Passend onderwijsaanbod. Een optimale ontwikkeling van en 
voor ieder kind. Vervolmaken van een veilige leer- en 
leefomgeving. 
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Het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn en voor 
voldoende verbinding te zorgen tussen alle kernen en onze 
buurgemeenten. Het kan in onze beleving niet zo zijn dat 
Zevenbergen een middelbare school  heeft met regionale 
functie, die vanuit de kernen zeer lastig bereikbaar is met 
openbaar vervoer. Kan dit niet met gevestigde partijen, dan 
alternatieven ontwikkelen: deelauto’s en taxi’s, minibussen, 
etc. 
 
Wij willen ons er sterk voor maken dat iedere kern een 
basisschool heeft, waarbij tegelijkertijd geldt dat kwaliteit 
leidend moet zijn. 
 
BBM / BBB Bondgenoot wil sport en andere buitenschoolse 
activiteiten stimuleren. Ook kinderen van ouders met een laag 
inkomen moeten kunnen sporten en/of lid kunnen zijn van 
een vereniging, ook zij moeten gelijke kansen krijgen om hun 
talenten te ontplooien. 
 
Moerdijk is een zeer waterrijke gemeente. We willen graag 
onderzoeken of schoolzwemmen weer standaard deel uit kan 
gaan maken van het lespakket. Zolang dit nog niet is 
geëffectueerd, pleiten we voor uitvoeringsafspraken met in de 
gemeente aanwezige zwemscholen, of (indien mogelijk en 
uitvoerbaar) een bijdrage aan ouders t.b.v. het 
zwemonderwijs voor kinderen . 
 
Momenteel worden er al wel –maar nog te weinig- passende 
mogelijkheden aangeboden aan kinderen die niet passen in 
het reguliere onderwijsaanbod. Zij hebben òf reeds een 
achterstand (opgelopen), òf (grote) moeite om het tempo bij 
te benen.  
Echt marginaal zijn echter helaas de mogelijkheden in passend 
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Veelal komt dit neer 
op het overbruggen van grote afstanden met helaas beperkt 
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openbaar vervoer. BBM / BBB Bondgenoot wil een sterke 
verbetering in die situatie realiseren. 
 
Het jongerenwerk willen we terughalen naar de gemeente. 
Wij zijn er stellig van overtuigd dat het coachen en begeleiden 
van jongeren dan efficiënter gebeurt qua uitvoering en qua 
kosten dan momenteel het geval is. Voldoende 
jongerenwerkers, aanspreekbaar en in de buurt, maar ook 
mogelijkheden om bij elkaar te komen -binnen en buiten- 
dienen onderdeel van beleid te zijn.  
 
BBM / BBB Bondgenoot wil de mogelijkheden onderzoeken 
voor een samenwerking tussen alle mogelijk betrokken 
partijen (scholen, leerwerk trajecten, industrie) voor een 
kenniscentrum op het industrie terrein Moerdijk. In zo’n 
kenniscentrum kan praktisch en theoretisch onderwijsinvulling 
krijgen en gecombineerd worden met stage werkplaatsen en 
leerwerk trajecten bij de bedrijven voor invulling van 
werknemers. 
 
Bouwvakker. Havenwerker. Loodgieter. Metselaar. 
Automonteur. Lasser. Huisschilder. Dat waren (en zijn wellicht 
nog) beroepen die men niet ‘sexy’ genoeg vond. Het ging 
allemaal om de ‘high potentials’. Het resultaat van dit dogma? 
Er dreigt een schrijnend tekort te ontstaan aan vakmensen. 
Daar wil BBM wat aan doen. Het zou tenslotte fijn zijn als een 
toekomstig timmerman weet wat de boven- en onderkant van 
een spijker is. Gepensioneerde vakmensen kunnen jonge 
talenten zichzelf helpen ontwikkelen. 
 
Maar we kijken ook hoe we gezamenlijk met onderwijs en 
bedrijfsleven een innovatiecentrum kunnen ontwikkelen op 
het industrieterrein. Ook hierin is BBM ambitieus en wil liever 
koploper zijn dan volger. 
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(Snel) internet moet goed en vrij toegankelijk zijn voor alle 
inwoners van Moerdijk. Er is nu een ontwikkeling in gang 
gezet.  Wij streven daarnaast naar een gratis snel wifi netwerk 
(spots) in de hele gemeente. Wij willen er overigens voor 
waken dat de gemeente zich “bemoeit” met een commercieel 
spel dat in de vrije markt thuishoort. 
 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt er een 
belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de 
gemeente te liggen, wat wij ook toejuichen. BBM / BBB 
Bondgenoot wil hierbij geen bureaucratische wirwar meer, 
maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis: hulp bij de 
opvoeding, het stellen van regels en zorgen dat het 
huishouden op orde is. Dat vraagt om professionals die niet 
bang zijn om kordaat op te treden als dat nodig is en waarbij 
het belang van het kind altijd voorop staat.  
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Cultuur en 
Verenigingsleven:  

Behoud van het cultureel erfgoed en van tradities. Minimaal 
in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van faciliteiten 
voor hobby, ontspanning en (sportieve) uitdagingen.  
 
Moerdijk bestaat uit vele dorpen. Dat is een groot goed en 
dient gekoesterd. De afstand tussen de kernen–fysiek en in 
karakter- mag er echter niet toe leiden dat in met name de 
kleinere kernen amateurgezelschappen, harmonieën, 
fanfares, koren, toneel en operetteverenigingen in gevaar 
komen. BBM / BBB Bondgenoot staat pal achter deze lokale 
activiteiten. 
 
We omarmen de waarde van de boerenstand voor het 
onderhouden van ons cultuurlandschap. Het landelijke gebied, 
de doorkijkjes, de agrarische bedrijvigheid, onze Moerdijkse 
identiteit. Dat is iets wat ons bindt, waard is te behouden en 
te versterken waar mogelijk. 
 
We staan overleg voor naar (de mogelijkheden tot) het 
samenvoegen van de verschillende heemkunde kringen,  
zonder dat deze hun eigenheid op moeten geven. Zij zijn de 
(be)wakers over, en bewaarders van de lokale geschiedenis en 
cultuur en worden -zeker in de kleinere kernen- bedreigd door 
gebrek aan opvolging in hun gelederen en financiën om de 
collectie te bewaren, onderhouden en eventueel uit te 
breiden of complementeren.  
Het zou voor ons een verrijking zijn als we dat kunnen 
realiseren. 
Scholen en leerlingen willen wij meer in contact brengen met 
de musea en de heemkunde kringen, zodat de jeugd leert en 
weet wat de geschiedenis is van onze gemeente. 
 
Het verenigingsleven is de ruggengraat van de gemeente en 
samenleving. Het stimuleren en faciliteren daarvan, vormt 
voor ons een kerntaak op zich. BBM / BBB Bondgenoot wil 
daarom flink investeren in sportlessen en –faciliteiten op de 
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basis- en middelbare school.  Zo voorkomen we dat nieuwe 
generaties aan overgewicht zijn overgeleverd. Tegelijkertijd is 
sport - de sportbeleving! – iets dat van onschatbare waarde is 
voor de persoonlijke ontwikkeling en het overbruggen van 
cultuurverschillen. Ofwel: sport verbroedert. Leert 
omgangsvormen. Geeft grenzen aan. En heeft als belevenis 
een grote meerwaarde. 
 

BBM / BBB Bondgenoot is een verklaard tegenstander van 
kortingen op subsidies voor culturele en maatschappelijke 
instellingen en (sport)verenigingen. 
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Organisatie, 
communicatie en 
besluitvorming: 

Democratie, de burger, centraal. Alleen kerntaken, geen onnodige 
regelgeving of bureaucratie. Alleen samenwerken met verbonden 
partijen als deze meerwaarde opleveren. Open, transparant en 
helder in communicatie. Referenda over besluiten die de burger 
direct raken. 
 
Oplossings- ombudspolitiek. Luisteren naar wat de mensen willen 
(echte inspraak) en doen wat er kan binnen de mogelijkheden 
(financieel, fysiek). Democratie moet terug naar de mensen. 
Pragmatisch. 

BBM is een politieke vereniging met een politiek morele binding. 
Wij delen idealen en gedachtengoed en stemmen van daaruit. 
Raadsleden stemmen echter daadwerkelijk zonder last of 
ruggespraak. Voor ons geen partij (kadaver) discipline. BBM /BBB 
Bondgenoot is daarbij voorstander van een raadsakkoord (op grote 
lijnen) i.p.v. een (dichtgetimmerd) coalitieakkoord, omdat in zo’n 
structuur de stem van de burger beter gehoord en meegenomen 
wordt. Wethouders kunnen, of moeten, daarin gekozen worden op 
basis van kwalificaties, capaciteiten en ervaring in het werkgebied, 
niet uit partijpolitieke overwegingen. Vergelijkbaar met een 
zakenkabinet.  

Bij veranderingen in bijvoorbeeld bestemmingsplannen, dienen alle 
direct betrokkenen en omwonenden schriftelijk op de hoogte te 
worden gesteld, naast een digitale communicatie op de 
gemeentelijke website, in de nieuwsmedia en lokale huis aan 
huisbladen. Tot maatregelen wordt besloten aan ronde tafels (dat 
wil zeggen: alle belangen aan tafel). 
 
Gemeentelijke informatie kan echter nooit alleen maar digitaal 
verstrekt worden, zolang de samenleving nog dusdanig in elkaar 
steekt dat daardoor mensen van informatie uitgesloten zouden 
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worden (denk aan de digitaal minder vaardigen) en derhalve 
reactietermijnen kunnen missen.  
 
Veel meer dan nu, vinden wij dat verbonden partijen zelf hun 
meerwaarde moeten aantonen. Geen bakken met geld naar 
organisaties die niet kunnen laten zien wat ze opleveren of zelfs 
falen. Afscheid nemen als dat laatste het geval is. 
Een steeds groter deel van onze portemonnee en zeggenschap 
besteden we uit. Onze invloed op deze groeiende moloch aan 
verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen is echter 
gering, de controle beperkt en vaak achteraf. BBM wil dat de 
processen transparanter en helderder worden, onze zeggenschap 
groter en dat eenvoudig (al dan niet geheel) afscheid genomen kan 
worden als niet aan de verwachtingen wordt voldaan. 
 
Bij grote(re) infrastructurele- en energieprojecten die het 
gemeentelijke niveau overstijgen, te denken valt aan de uitbreiding 
spoor (Zevenbergen en industrieterrein), de A4 bij Heijningen, de 
380 kV leiding, windmolens en zwaar verkeer op de dijken, wil BBM 
dat de gemeente Moerdijk meer en vaker” met de vuist op tafel 
slaat”. Het kan niet zo zijn dat Moerdijk in de regio het afvoerputje 
is, dreigt of schijnt te worden, omdat andere gemeenten over en 
om ons heen lopen. 
 
Op kernniveau zijn de gebiedsplannen in de ogen van BBM / BBB 
Bondgenoot een goede stap naar invloed en inbreng van de 
burgers op de eigen leefomgeving. De stads- en dorpstafels spelen 
daarin een belangrijke rol. Meer dan nu moeten deze ingeschakeld 
worden aan de voorkant van de plannenmakerij en dient er gebruik 
gemaakt te worden van de kennis, knowhow en betrokkenheid van 
onze inwoners. De hakken gaan dan in voorkomende gevallen 
minder diep, of juist helemaal niet, in het zand. 
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De leden van de stads- en dorpstafels hoeven voor BBM /BBB 
Bondgenoot niet gekozen te worden middels een gemeentelijke 
stemronde. Wel dienen we er voor te waken dat de samenstelling 
ervan representatief is voor de kern die men vertegenwoordigt. 
Het zijn geen eigen “koninkrijkjes”  of vervanging van de 
gemeenteraad. 

We willen ook investeren in (andere) manieren waarop inwoners 
ook echt kunnen meebeslissen in de besluitvorming op een meer 
“alledaags” niveau. Bijvoorbeeld moderne digitale communicatie 
gebruiken voor het creëren van forums, (permanente)panels en 
klankbordgroepen van inwoners die structureel meedenken en –
beslissen.  

 

Grote onderwerpen die ieder raken, op bijvoorbeeld sociaal, 
economisch of ecologisch gebied, moeten onderwerp kunnen zijn 
van een referendum.   
 
De fractievoorzitters i.s.m. griffie en college hebben o.i. de goede 
persoon  gekozen als burgemeester van Moerdijk en we hopen -en 
verwachten-  dat hij de komende raadsperiode aanblijft.  Indien 
toekomstig een nieuwe burgemeester nodig is, dan is de laatst 
gevolgde werkwijze voor ons correct en afdoende democratisch. 
We willen zeer zeker geen populariteitspoll en al helemaal geen 
aanstelling op basis van (landelijke) partijpolitiek. De carrousel mag 
stoppen. 
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Dieren, leven en 
welzijn 

Op allerlei manieren zijn dieren onderdeel van onze samenleving, 
zowel positief (huisdieren, natuur, recreatie, productie) als negatief 
(overlast, plaagdieren, overpopulatie). Ieder dier heeft zijn eigen 
draagwijdte, onafhankelijk van het nut of de waarde die ze hebben 
voor de mens. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er 
voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier, zoals 
onderdak, verzorging en voeding.  
 
Er dient aandacht te zijn voor het bevorderen van de  
bewustwording van dierenwelzijn onder de inwoners.   
BBM wil dan ook een zeer goed bereikbaar meldpunt voor 
mishandeling en/of verwaarlozing van dieren. Adequate actie 
daarop. 
 
Gezonde (landbouw)huisdieren zijn belangrijk voor gezonde 
burgers, dus ziektepreventie en hygiëne staan voorop bij het 
maken en uitvoeren van beleid. Ook huisdieren in de bebouwde 
omgeving en (wilde) dieren in de natuur kunnen ziek zijn of ziek 
worden. Er komt goede voorlichting en communicatie over 
zoönosen (digitale neuzen) door de GGD (kennisloket); wat zijn het 
en hoeveel risico’s geven ze voor mensen. 

Noodopvang is een wettelijke taak van de gemeente, hier moet 
meer aandacht aan besteed worden en meer bekendheid aan 
gegeven worden.  
 
Wanneer men een dood dier in de openbare ruimte vindt, moet 
dat makkelijk en gratis gemeld en opgehaald kunnen worden Zo 
voorkom je uitbraken en overdracht van besmettelijke ziekten en 
ga je met respect om met de dieren. 
 
We zijn begaan met het welzijn van huisdieren, dus ook van  
gezelschapsdieren en (wilde) dieren in de natuur.  
Er komt extra aandacht voor de positie van gezelschapsdieren in 
verstedelijkt gebied of de (wilde) dieren in natuurgebieden. 

We moeten als gemeente bij de landelijke instanties er op 
aandringen en stimuleren dat schademeldingen (als gevolg van bijv. 
ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds gratis zijn in 
plaats van honderden euro’s te kosten en volgens landelijk 
uniforme regels worden afgewikkeld. 
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We zijn ons er van bewust dat er in delen van Nederland een 
toenemende problematiek is m.b.t. loslopende wolven. 
Schapenkuddes en andere -al dan niet loslopende- (huis)dieren 
vormen in steeds meer gevallen een prooi voor wolven. In Moerdijk 
is dit probleem gelukkig (nog) relatief klein. We moeten er ons 
echter wel op voorbereiden dat dit ook ons kan treffen. 
 
Tegelijkertijd zijn wolven een beschermde diersoort. Wij gaan graag 
de discussie en belangenafweging aan tussen (over)last, fysieke, 
mentale en economische schade, dierenleed en de “dierenrechten” 
van de wolf als beschermde soort. Uiteraard kan Moerdijk slechts 
lokaal acteren op basis van kaders vanuit de landelijke politiek. 
 
Voor wat betreft het houden van exotische dieren door 
particulieren ziet BBM / BBB Bondgenoot graag een landelijk 
uniforme negatief-lijst, met daarop alleen de soorten die: 
 

 bewezen hebben dat ze ongeschikt zijn om door 
particulieren gehouden te worden, bijvoorbeeld omdat 
ze erg gevaarlijk zijn (bijv. katachtigen van > 5kg, apen 
van > 5kg) 

 bewijsbaar schadelijk kunnen zijn voor de autochtone 
biodiversiteit (invasieve exoten), daarbij gebruik maken 
van de Europese lijst voor Invasieve soorten. 

 
 
 

 


