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Onafhankelijk Moerdijk in gesprek met bewoners Willemstad op 21 oktober 2019 

 
 
 
 
 
FRACTIE 43: fractievergadering  
Datum: 21 oktober 2019 
Plaats:  Gebouw Irene Willemstad 
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur 
 
 
Besluitenlijst/Verslag  
 
Aanwezig namens fractie/bestuur: 
Hans van Brenkelen, Cees Huyssoon, Tineke van Dijkhorst. Eef Schoneveld, Jack Lems, 
Jack van Dorst (later), Kees Scheenaard, Eef Sterk, Christ Frijters, en Peter Geleijns 
(verslaglegging). 
 
Inwoners: 
Corrie van Zuilichem, Marjolein de Wit, Hans en Carla de Jong, Koos Elderson, Eb Goossen, 
Marten Meijer, Arie v.d. Giesen, Dick Glasbergen, Rowan Kamp, Ton Schrõder, Dick en Ton 
Schreuders, Bert Tuk, Adrie Vos, Hans Maaskant en Cesar Luijkenaar. 

  
Na een informele inloop vanaf 19.00 uur heet Hans van Brenkelen iedereen van harte 
welkom om 19.30 uur. OM bezoekt regelmatig alle kernen, vooral om te horen wat er leeft. 
Vanuit de bewoners wordt gevraagd om ook aan te geven waar OM voor staat. Iedereen 
stelt zich kort voor. 
 
In een levendige discussie worden de volgende onderwerpen behandeld. 
 

 
Schoolontwikkeling / voetbalcomplex Kogelvangers 
Wethouder Eef Schoneveld licht kort toe wat de plannen zijn en geeft aan dat hij de keuze 
voor de raad heeft opengehouden. Hij zoekt een mooie oplossing voor Willemstad en 
samenwerking met alle betrokkenen/gebruikers. Ook Kogelvangers wil graag samenwerken, 
maar geeft aan dat veld 6 geen goede oplossing is. Van belang is dat de school dicht bij 
Willemstad komt. Kogelvangers ziet mogelijkheden om zelf werkzaamheden uit te voeren en 
verder worden de mogelijkheden besproken om de kleedkamers eventueel te integreren in 
het nieuwe project. Een idee dat naar voren komt is om de parkeerplaats bij de school in de 
weekenden voor de haven te gebruiken. Voor Kogelvangers is veiligheid het belangrijkst en 
daarom wil men voorkomen dat de weg moet worden overgestoken. Samenwerking met de 
korfbal is zeker bespreekbaar. Er wordt nog eens op gewezen dat de voetbalvelden reeds in 
het bezit van de Gemeente zijn. 
 
Aanlegsteiger 
“Zicht op de overkant” licht toe waarom de extra cruiseschepen geen toegevoegde waarde 
hebben voor Willemstad. Men wil zich vooral richten op bepaalde bezoekers en andere 
bezoekers weren. Dit is vastgelegd in een visie op toerisme. All inclusive is niet interessant. 
Momenteel leggen schepen aan bij de kade en dat levert geen problemen meer op. 
Willemstad zou bovendien een overstapgemeente worden en daar zit men niet op te 
wachten. De Rederij zou verder voornemens zijn de terminal te gaan onderverhuren en 
daarmee wordt de positie van de kade ondermijnd. Eef Schoneveld licht de collegeplannen 
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toe en geeft aan te beseffen dat er geen draagvlak is in Willemstad. Marjolein de Wit 
signaleert een toenemende onvrede onder bewoners over de groei van het toerisme. 
Tot slot wordt vanuit de Stadstafel aangedrongen op een actievere informatie vanuit de 
Gemeente. 
 
Appartementen aan het water 
Er bestaat een duidelijke voorkeur bij bewoners om het gebied recreatief te ontwikkelen en 
men schat in dat na de crisisjaren hiervoor wel belangstelling ontstaat. Men heeft behoefte 
aan een visie op de waterkant om daarmee een gemeenschappelijk kader te hebben en ad 
hoc beleid te voorkomen. 
 
Woningbouw 
Er is zorg over de woningbouw voor ouderen. Recent is daarvoor in Willemstad een 
werkgroep ingesteld. Er is ook zorg over de ontwikkeling van het Steunpunt. Er wordt 
stilgestaan bij de inkomenshuurgrens voor sociale woningbouw. Daar gelden landelijke 
normen voor, waar men lokaal mee te maken heeft. Ondanks begrip voor de  normen vanuit 
Den Haag wordt gewezen op het tekort aan sociale huurwoningen. 
 
Jachthaven 
Er bestaat de indruk in Willemstad dat de Gemeente de normen bij de aanbesteding zo strak 
stelt dat er geen (financiële) ruimte meer overblijft voor de ontwikkeling van de jachthaven. 
Het zou meer als een voorziening voor de bewoners gezien moeten worden. Eef Schoneveld 
geeft aan dat de gunning op korte termijn wordt gedaan. 
 
Brandweerkazerne  
De huidige kazerne is niet langer functioneel, maar het zal niet meevallen om een nieuwe 
locatie te vinden. Opnieuw wordt door de Stadstafel het belang van tijdige communicatie 
benadrukt. 
 
Groenonderhoud / zwerfafval 
Dit is een landelijk probleem gezien de verboden van de laatste jaren om met gif te werken 
vanwege het milieu. De Gemeente werkt toe naar één aannemer die verantwoordelijk is en 
zich als een samenwerkingspartner van de Gemeente opstelt. Een echte oplossing is er nog 
niet. De mogelijkheid van betrokkenheid van bewoners wordt besproken, waarbij de 
Gemeente het afval afvoert en bijvoorbeeld een buurtbarbecue financiert. Verantwoordelijk 
wethouder Jack van Dorst werkt ook aan een betere communicatie naar aanleiding van 
meldingen in de Buiten Beter app. Als het gesignaleerde niet kan worden opgelost moet dat 
ook gecommuniceerd worden. Er wordt nog gewezen op de te kleine openingen van 
afvalbakken en het onderhoud aan de wallen. Jack van Dorst geeft een compliment aan het 
project om zwerfafval op te ruimen door bewoners van Willemstad. 
 
Verkeer en verkeersveiligheid 
We staan stil bij de twee toegangswegen van Willemstad: de Lantaarndijk en de 
Noordlangeweg. Overleg over de Noordlangeweg tussen Gemeente en bewoners heeft met 
de drempel geen goede oplossing gebracht. Er wordt een visie op de verkeerscirculatie 
gemist. Die gaat de Stadstafel nu ontwikkelen. De Lantaarndijk wordt als een gevaarlijke weg 
beschouwd; zeker voor fietsers. Er wordt gesproken over de wenselijkheid van een rondweg. 
Peter Geleijns merkt op dat een aantal keren de communicatie met de Gemeente aan de 
orde komt en vraagt wat we daar aan zouden kunnen verbeteren. Duidelijk wordt dat dit 
vooral speelt als ambtenaren en bewoners het niet eens zijn. Dan is de betrokkenheid van 
een wethouder van belang. Eef Schoneveld geeft aan dat een tekort aan projectleiders bij de 
Gemeente daarbij zeker een rol speelt en dat er nu een voorstel voorligt om meer  
deskundige capaciteit  beschikbaar te krijgen. 

 


