
In december 2021/ januari 2022 heeft er in de gemeente

Moerdijk een onderzoek plaatsgevonden voor de op te stellen

Omgevingsvisie. Deze vragenlijst is via het panel en een open

link verspreid. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten

en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

MAART 2022

Omgevingsvisie

Aantal deelnemers: 1.001

Dromen over de toekomst Identiteit
Hoe zou de gemeente Moerdijk er volgens u uit moeten

zien in 2040?
Waarin verschilt de gemeente Moerdijk van andere

gemeenten in de regio?

Hoe groter het woord, hoe vaker het genoemd is

Groen
Duurzaam

Schoon

Veilig

Leefbaar

Sociaal
Natuur

Modern

                                   Levindig

Aantrekkelijk

Gezellig

Landelijk

Voorzieningen/ winkels

Industrie
GroenOmgeving

Uitgestrektheid

Inwoners Veel kernen

Gezelligheid

Moerdijkse waarden
Wat kenmerkt het leven in de gemeente Moerdijk voor u? - Top 3

Maximaal drie antwoorden mogelijk

Rust
 

40%

Verbondenheid met het dorp waarin
ik woon

36%

Ons kent ons
 

35%

Opgaven voor de toekomst

Met welke onderwerpen moeten we met elkaar in de gemeente Moerdijk vooral aan de slag (tot 2040)? - Top 3

Maximaal twee antwoorden mogelijk

Voldoende woningen ontwikkelen
 

49%

Een gezonde leefomgeving
 

27%

Voldoende voorzieningen/
kwaliteit van het buitengebied

24%



Meedenken over de omgevingsvisie

Op welke manier wilt u de komende tijd het liefst meedenken over de omgevingsvisie van gemeente Moerdijk?

Meer antwoorden mogelijk

Wat gebeurt er met de resultaten

Online enquête
72%

Live bijeenkomsten
30%

De website
17%

Online bijeenkomst
17%

Met de resultaten van de enquête en de straatgesprekken hebben we in beeld hoe inwoners denken over de

kwaliteiten van de leefomgeving binnen de gemeente Moerdijk. Wat moeten we behouden en waar liggen

opgaven? Hiermee en met informatie van deskundigen van de gemeente en andere organisaties, stellen we

de Atlas Moerdijk 2040 (document met kaarten, afbeeldingen en tekst) en de Notitie strategische

kernopgaven op. Zo gaan we gezamenlijk de koers bepalen naar de gewenste toekomst van de gemeente.

Actuele informatie over het proces, bijeenkomsten en beschikbare documenten vindt u op:

https://www.moerdijk.nl/omgevingsvisie.

https://www.moerdijk.nl/omgevingsvisie

