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stemElke teltKijk op de website van de gemeente of op elkestemtelt.nl

Meer informatie?

U krijgt een stempas
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt 

u uw stempas. Heeft u geen stempas

ontvangen of bent u uw stempas 

kwijt? Vraag dan uiterlijk vrijdag 

11 maart 17.00 uur een nieuwe aan 

bij de gemeente. 

U kiest een lijst en kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen 

op welke lijst en kandidaat u wilt 

stemmen. In dit magazine vindt u 

een overzicht met alle kandidaten 

waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 

mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of verblijfsdocument  

zijn. Deze mag niet langer dan vijf jaar

verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het
stemlokaal komen?

Dan kan iemand anders uit de 

gemeente Bergen voor u gaan 

stemmen. Op de achterkant van 

uw stempas leest u hoe dit werkt.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw

stempas in. Laat ook uw identiteits-

bewijs zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten

(politieke partijen) die meedoen 

aan de verkiezing in de gemeente. 

Ook staan hierop alle kandidaten 

op wie u kunt stemmen. 

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood 

potlood gaat u een stemhokje in. 

Dat doet u alleen. Heeft u vanwege 

uw lichamelijke gesteldheid hulp 

nodig bij het stemmen? Dan mag 

er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van

de persoon op wie u wilt stemmen.

U kunt het stembiljet ook leeg laten.

Dat heet blanco stemmen.

Stop het stembiljet in de stembus. 

U heeft uw stem uitgebracht. 

Woensdagavond 16 maart vanaf 

21.00 uur worden de stemmen geteld. 

De uitslag vindt u op de website van 

de gemeente.

Lever uw stembiljet in

Stemmen: hoe werkt dat? 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is in onze gemeente al een aantal stemlokalen open. 

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 



Laat uw stem horen
In Nederland hebben we het recht om onze eigen bestuurders te kiezen. 

Dat doen we met verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale 

Staten, het Europees Parlement, het waterschap en de gemeenteraad. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen we binnenkort weer naar  

de stembus.

De gemeenteraad neemt besluiten over uw directe leefomgeving, over 

onderwerpen waar inwoners in hun dagelijks leven mee te maken hebben. 

Denk aan verkeersmaatregelen, zorg en ondersteuning voor mensen die  

dit nodig hebben, subsidies voor (sport)verenigingen en de veiligheid in  

uw gemeente. Daarnaast bepaalt de gemeenteraad welke onderwerpen  

de komende vier jaar op de agenda van de gemeente komen te staan. 

Op 14, 15 en 16 maart kunt u invloed uitoefenen op hoe de gemeente  

aan deze en andere onderwerpen invulling geeft. Samen met uw mede- 

inwoners bepaalt u wie er in de nieuwe gemeenteraad komt en de  

gemeente de komende vier jaar gaat besturen. Laat dus weten wat u 

belangrijk vindt, laat uw stem horen! 

In dit Verkiezingsmagazine leest u alles wat u moet weten om te kunnen 

stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. De deelnemende partijen stellen 

zich aan u voor en vertellen waar zij zich de komende jaren voor willen 

inzetten. Ook geven de partijen hun mening over thema’s als zorg en  

welzijn, landbouw en natuur, cultuur, energie en klimaat. Zo kunt u zien 

welke partij het beste bij u past en opkomt voor uw belangen.  

U kunt tot 16 maart 21.00 uur uw stem uitbrengen. Daarna worden de 

stemmen geteld en de eerste resultaten bekendgemaakt. Natuurlijk houden  

we u via onze website en social media op de hoogte van de uitslag.

U stemt toch ook? 

Manon Pelzer, 

burgemeester van Bergen

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u al 

stemmen bij Ontmoetingscentrum Bergen en 

MFC De Buun. Deze stemmen worden op 

woensdag vanaf 12.30 uur geteld in de raadzaal 

van het gemeentehuis.

Op woensdag 16 maart kunt u ook op andere 

locaties in de gemeente Bergen uw stem 

uitbrengen. Op de achterkant van dit magazine 

vindt u alle stemlocaties. Deze stemmen worden 

op woensdagavond na 21.00 uur geteld op de 

locatie waar ze zijn uitgebracht. 

De stemmen die worden uitgebracht bij Maasduinen 

Staete, worden geteld in de raadzaal van het  

gemeentehuis. Let op: alleen kiezers die wonen in 

of verblijven bij Maasduinen Staete kunnen van deze 

stemlocatie gebruik maken. 

#ElkeStemTelt



Samen leven in Bergen!

KERN is de enige ervaren lokale partij die al meer 

dan 10 jaar midden in de gemeenschap van de 

gemeente Bergen staat.

• KERN pleit al sinds 2010 voor passende woningen 

voor iedereen;

• KERN wil een transparantere bestuurscultuur in 

Bergen;

• KERN wil dat wegen, bermen en de openbare 

ruimte beter onderhouden worden;

• KERN wil de jeugdwerker terug en een beter 

drugsbeleid;

• KERN is tegen het Energielandgoed Wells Meer 

vanwege de hoge kosten, risico’s en aantasting 

landschap. Bovendien mist het draagvlak bij de 

burgers;

• KERN wil dat een eigen zwembad terugkomt;

• KERN wil ruimte en mogelijkheden geven aan 

ondernemers; kijken naar wat kan in plaats van  

naar wat niet mag;

Het is tijd voor KERN!

CDA’ers in Bergen staan midden in onze samen- 

leving. Wij kennen onze achterban, onze buurten, 

onze dorpen, onze gemeente. Wij hebben een 

provinciaal en landelijk netwerk en maken daardoor 

dingen mogelijk in het belang van onze burgers.  

En niet in de laatste plaats: we nemen initiatief en 

leggen verantwoording af. Belangen met elkaar 

verbinden om doelen te bereiken ligt aan de basis 

van onze manier van politiek bedrijven. 

Op die manier hebben we in de afgelopen jaren 

succesvol de aanzet gegeven tot een financieel 

gezonde gemeente, de aanleg van het Energieland-

goed Wells Meer (waarmee we landelijk voorop  

lopen in de energietransitie) en de aanleg van dijken 

(waarmee we de waterveiligheid maximaal vergroten 

zonder afbreuk te doen aan onze landschappelijke 

kwaliteit).

Een gemeente besturen is niet vrijblijvend. Het  

CDA in Bergen bewaakt de grens tussen optimaal  

rendement voor de samenleving en ongewenste 

belangenverstrengeling scherp. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid. Daar mag u ons altijd op 

aanspreken!

www.cda-bergen.nl
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De wetenschap doet onderzoek, de overheid  

maakt beleid, ondernemers ondernemen en de 

burger vertoont goed gedrag: traditioneel gezien 

iedere discipline netjes in zijn of haar eigen hoek. 

Maar op die manier kunnen we maatschappelijke 

vraagstukken niet langer oplossen. Daarvoor is 

samenwerking noodzakelijk, op alle niveaus en 

tussen alle instanties. Samen maken we het verschil!

De afgelopen jaren heeft de PK vanuit het college al 

mooie successen behaald. In alle dorpen wordt weer 

gebouwd, in de strijd tegen armoede zijn nieuwe 

vangnetten toegevoegd, onze inwoners kregen  

de zorg die zij nodig hadden, we investeerden in 

toegankelijkheid en een goede dienstverlening en 

hebben met elkaar burgerparticipatie en zelfsturing  

op de kaart gezet. Daarnaast hebben we de verant-

woordelijkheid gedragen een financieel gezonde 

gemeente te zijn.

Het werk is nog lang niet af. Grote uitdagingen  

liggen voor ons om ook in onze gemeente de  

groeiende ongelijkheid, de woningnood en de 

klimaatcrisis succesvol te bestrijden. We hebben 

geen tijd om te wachten. We zetten door en 

werken samen aan een meer sociale, groene, eerlijke 

en levendige gemeente Bergen.

In ons verkiezingsprogramma ‘Samenleven door 

Samenwerken in Bergen (L)’ op onze website staat wat 

we nastreven en hoe we onze doelen willen behalen.

www.pkbergen.nl

Samen maken we het 
verschil!

• KERN waardeert mantelzorgers in woord en daad;

• KERN neemt verkeersonveilige situaties serieus en 

doet er wat aan;

• KERN verlaagt belastingen waar mogelijk;

• KERN komt op voor boeren, burgers en buitenlui;

• KERN zorgt voor onze jongeren, gezinnen en 

ouderen.

KERN staat los van landelijke politieke partijen. 

Wij vormen onze mening lokaal, transparant en 

onafhankelijk door te luisteren naar iedereen. 

Uw belang staat voorop. Integriteit, respect en zorg 

voor elkaar staat bij ons centraal. De menselijke 

maat moet leidend zijn. Iedereen moet trots op 

zijn omgeving kunnen zijn. Het is tijd voor KERN!.

www.kernbergen.com
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De VVD Bergen staat voor de vrije ontwikkeling  

van elk persoon. De overheid is er voor de mensen 

die dat niet zelfstandig kunnen. Dit willen we met  

zo min mogelijk regels. De VVD Bergen wil dat de 

gemeente kijkt naar wat wél kan in plaats van wat 

niet mág. 

Iedere persoon is daarnaast zelf verantwoordelijk  

voor de invloed die hij heeft op de eigen persoonlijke 

omgeving. De gemeente stelt de regels en zorgt  

dat deze worden nageleefd door te handhaven.

Vrijwilligers en verenigingen, zoals de dorpsraden,  

zijn ontzettend belangrijk en moeten de ruimte  

krijgen om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren.  

Zij zorgen mede voor de leefbaarheid in onze dorpen. 

De gemeente heeft het overzicht en moet de ruimte 

bieden om die leefbaarheid te garanderen. Dat kan 

door initiatieven te faciliteren en zelf kansen om de 

leefbaarheid te vergroten, te zien en te benutten.

Met een mix van ervaring en jonge aanwas wil de  

VVD Bergen vooruit. Maikel en Pepijn zijn het gezicht 

van de campagne. Het zijn betrokken mannen met 

een mening die de kansen zien om de hele gemeente 

Bergen vooruit te helpen. Door verenigingen te 

steunen, woningbouwplannen uit te dragen en 

ondernemers de ruimte te bieden, geloven we in een 

positieve groei op alle fronten.

bergenl.vvd.nl

Wonen, werken, leven: 
Samen doen we het!

Als u gaat stemmen, neemt u mee:

Uw stempas. Deze heeft u via de post bij dit magazine 

ontvangen. Heeft u geen stempas gekregen of bent  

u hem kwijt? Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart om  

17.00 uur een nieuwe aan bij de gemeente.

Uw identiteitsbewijs. Dit kan een paspoort,  

identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn.

VOLMACHT

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Dan kunt u iemand 

anders machtigen om uw stem uit te brengen. Op uw 

stempas leest u hoe dit werkt. Let op: deze persoon 

moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem 

uitbrengen en ook in de gemeente Bergen wonen.

U kunt ook schriftelijk iemand machtigen. Kijk op  

www.bergen.nl/gemeenteraadsverkiezingen voor  

meer informatie.

STEMBILJET

Op het stembureau krijgt u een stembiljet en een  

rood potlood. Met dit potlood kleurt u het vakje van uw 

keuze in. U kunt maximaal op één persoon stemmen.  

Uw stem is ongeldig als u meerdere vakjes inkleurt of  

als u iets op het stembiljet schrijft. 

BLANCO STEMMEN

U kunt ook géén vakjes inkleuren en uw stembiljet leeg 

inleveren. Dit heet blanco stemmen. Uw stem telt wel 

Informatie over het stemmen 

•

•
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Wij staan voor het optimaliseren van het welzijn  

van de Bergse burgers afzonderlijk en in zijn sociale 

interactie binnen de dorpse gemeenschappen  

en daarbuiten. Het stimuleren van de welvaart 

binnen de dorpsbelangen op een schone, veilige, 

groene en duurzame manier, waarbij we de  

schaal en realiteit niet uit het oog willen verliezen.  

Innovaties omarmen we daar waar ze zullen  

leiden tot (toekomstige) verbeteringen. 

Steeds vaker merken wij dat de MENS wordt vergeten, 

het MENSELIJKE niet realiseerbaar wordt geacht  

en andere belangen blijkbaar een hoofdrol spelen.  

Dat gaat wat ons betreft vaak ten koste van onze  

burgers, onze leefomgeving en onze toekomst. 

Dorpsbelangen hoopt dan ook samen te komen  

tot een werkbare verhouding en de burgers de 

aandacht te geven die ze verdienen, waarbij inspraak, 

aanspraak en uitwerking gezamenlijk verlopen. 

Communicatie is niet 1-dimensionaal en samen- 

werken bestaat niet uit eenzijdige mededelingen  

en het ‘U mag tekenen bij het kruisje’-gehalte.  

Gezamenlijk gaan wij het klaren. Met doordachte 

meetbare plannen, interactie en draagvlak creërend 

kunnen wij dat nu bereiken. Open en benaderbaar, 

duidelijk en natuurlijk voor koffie - of thee? Voor Onze 

Maasduinen, Onze dorpen, Onze cultuur maar met 

uw Kracht! Op 16 maart 2022. 

www.dorpsbelangenbergen.nl 

Samen krachtig anders

mee in het totaal aantal stemmen, maar u heeft geen 

voorkeur aangegeven voor een kandidaat. 

CORONAMAATREGELEN

Het is dit jaar mogelijk om vervroegd te stemmen.  

U kunt uw stem uitbrengen op maandag 14, dinsdag 15 

of woensdag 16 maart. U hoeft niet tot een risicogroep  

te behoren om vervroegd te stemmen; iedereen kan  

van deze mogelijkheid gebruik maken. Op de achterkant 

van dit magazine ziet u welk stembureau op welke dag 

open is. 

Op de stembureaus houdt u zich aan de coronamaat- 

regelen, die op dat moment in Nederland gelden.  

Welke maatregelen dat zijn, staat duidelijk op de locaties 

aangegeven. Ook houden we u hierover op de hoogte 

via onze website en social media.
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1 Knoops J.J.M. (Jacob) 
 Siebengewald 

2 Splinter A. (Antoon)
 Well L

3 Jacobs K.J.W. (Koen)
 Afferden L 

4 Cornelissen J.W.C.P. (John)
 Bergen L

5 van der Aa M.P.M. (Mart)
 Well L

6 van Veen R.J.C. (Rick) 
 Well L

7 Arts R.P.M. (Rob)
 Afferden L

8 Maarse-Elbers  

G.J.M. (Gaby) 
 Wellerlooi

9 Megens G.J.B. (Giel) 
 Afferden L

 10 Schreurs-van der Kuijl 

B.L. (Berty) 
 Siebengewald 

11 Linders M.J.H. (Maurice) 
 Bergen L

12 Huijs E. (Evert) 
 Well L  

13 Driessen J.T.P.M. (Johan)  
Bergen L

14 Broekman A.P.T.M. (Arno) 
 Afferden L

15 Schut M.H.G. (Marcel) 
 Siebengewald 

16 Linders E.J.H.J. (Elke) 
 Bergen L

17 Fransman G.J.M. (Geert) 

 Afferden L

18 Olieslagers G.H.J. (Gerry) 
 Bergen L

19 Ingenbleek R.H.M. (Rob) 
 Siebengewald

20 Witjes T.A.M. (Theo) 
 Bergen L

1 Ponjee C.E.M.G.T. (Claudia)
 Bergen L 

2 Valckx J.C.G. (Jos)
 Bergen L 

3 van der Coelen W.M.M. (Wim)
 Well L

4 Bakker H. (Harry)
 Bergen L 

5 Janssen C.M. (Lia)
 Bergen L 

6 Martens H.G.A.W. (Bert)
 Bergen L 

21 Vloet N.A.M. (Nic) 
 Bergen L 

22 van Klaarbergen 

G. (Gosewien) 
 Wellerlooi 

23 Ponjee J.G. (John)
 Bergen L

24 Loonen M.P.J.M. (Math) 
 Siebengewald

25 Arts F.W.G.M. (Frans) 
 Bergen L

26 Straatman J.H.M. (Jan)
 Siebengewald

 7 Sanders S.G.J. (Silas)
 Bergen L 

8 Zahidi A. (Aicha)
 Bergen L 

9 Lauf W.G. (Colin)
 Bergen L 

10 Peters E.H.A.M. (Evelien)
 Siebengewald

11 van Est T.H.J. (Tom)
 Bergen L 

12 Holten E. (Elise)
 Siebengewald

13 van der Wilt E.C. (Evert)
 Well L

14 van Est M.M.P.F. (Mariëlle)
 Afferden L 

15 Quainoo S.E.J.A. (Selna)
 Bergen L 

16 Frenken G.W.P. (Ger) 
 Bergen L 

17 Krebbers P.J.V. (Pierre)
 Well L

18 Curfs L.W. (Leo) 
 Bergen L 

19 Borkent J.H. (Hens)
 Siebengewald

20 Welbers T.G.J. (Thei) 
 Bergen L 

21 van Ekeren E.J. (Erik)
 Siebengewald

22 Dilweg E.J. (Eric)
 Bergen L 

23 van Eupen T.A.G. (Theo)
 Bergen L 

24 Kersten J.J.J. (Jos)
 Siebengewald

25 Ponjee L.T.A.M. (Leo)
 Bergen L 

26 van Eekeren J.H.G.M. (Koos)
 Bergen L   

27 Roefs C.W.J.M. (Lia)
 Bergen L
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1 Robben P.C.M. (Patrick)
 Afferden L 

2 Megens B.J.M.H. (Bart)
 Bergen L

3 Fledderman K.A.T. (Kevin)
 Bergen L

4 Aengenend I.A.A.M. (Indy)
 Afferden L 

5 Loermans P.J.A.M. (Peter)
 Bergen L

6 Aengenend R.G.J. (René)
 Afferden L

7 Verrijdt H.J.M. (Herman)
 Bergen L

8 Heijkoop J.C. (Jan)
 Bergen L

9 Kepser L.J.E. (Luke)
 Afferden L 

10 Jansen E.J.H. (Ester)
 Afferden L

11 Beumers T.H.J. (Theo)
 Bergen L 

12 Holtermans-Messmer  

M.C.M. (Karin)
 Siebengewald 

13 Poels T.J. (TJ)
 Wellerlooi

14 Loermans-Verbeeten 

E.W.C.M. (Emmy)
 Bergen L

15 Theunissen H.H.M. (Hai)
 Wellerlooi

16 Reijners C. (Chris)
 Bergen L

17 van Lin F.H.M. (Frank)
 Afferden L 

18 Theunissen M.G.M. (Marleen)
 Well L 

19 Theeuwen T.G.M. (Theo)
 Bergen L

20 van der Meer M.A. (Mandy)
 Bergen L

1 Raijmakers - van der Stap  

M.H.M. (Marleen)
 Afferden L

2 Camps F.P.M. (Frans)
 Wellerlooi 

3 Cuijpers J.M.M. (Jac)
 Bergen L 

4 Hesen B.C.M. (Bram)
 Bergen L 

5 van den Hurk N.J.P. (Niek)
 Bergen L

6 Stolk W. (Willem)
 Afferden L

7 Bindels J.P.T. (Sjaak)
 Siebengewald

8 van den Woldenberg 

H.S.T. (Harold)
 Bergen L

9 Roersch G.P.A. (Gerrie) 
 Afferden L

10 Anderegg J.W.M. (Sjef)
 Well L

11 Jaspers A.M.R. (René)
 Bergen L 

12 Custers H.H.A.M. (Hans)
 Bergen L

13 van Helden J.P. (Jac)
 Bergen L

14 Taal R. (Rogier)
 Bergen L

15 Lamers H.J. (Harrie)
 Bergen L

1 van Rijen P.J.P. (Pepijn)
 Bergen L 

2 Hettinga J.P. (Jelle)
 Bergen L

3 Ripkens M. (Maikel)
 Bergen L

4 van der Kwast W.R. (Wim)
 Bergen L

5 van Dijck G.F.M. (Frans)
 Bergen L

6 van Vegchel L.L.G. (Linda)
 Well L

7 Steegh R.P.W. (Roy)
 Wellerlooi

8 Stolk H. (Hans)
 Afferden L

9 Smals M.M.S.D. (Maurice)
 Well L

10 van Aerssen M.F.L. (Marcel)
 Bergen L

11 van der Schans A. (Anya)
 Well L

12 Huizinga O.M.M. (Oscar)
 Siebengewald 
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 Wonen en werken Woningbouw moet groei van  

onze bevolking met 10% in 2030 

mogelijk maken. Dit is nodig om 

Bergen aantrekkelijk te houden 

voor mensen die hier willen wonen 

en werken.

Betaalbaar wonen voor iedereen. 

Flexwonen voor starters, spoed-

zoekers, statushouders en  

arbeidsmigranten. We zetten  

volop in op om- en bijscholing  

en begeleiding naar (beter) werk.

Energie en klimaat Voor een beter klimaat kiezen wij 

voor het stimuleren van energie- 

besparende maatregelen, zonne- 

panelen op bestaande bebouwing 

en Energielandgoed Wells Meer. 

Geen nieuwe zonnevelden of wind- 

molens in Bergen.

Extra geld voor energiebesparing, 

woningisolatie en klimaatbeheers-

maatregelen. We vergroenen  

onze dorpen en schoolpleinen  

en investeren in de aanleg van 

plantsoenen en bomen. 

Cultuur Sport-, muziek-, zang-, toneel- en 

andere cultuurverenigingen 

kunnen op onze steun rekenen. 

Aan noodzakelijk herstel van 

gemeentelijke monumenten willen 

we een bijdrage leveren.

Wij willen levendige dorpen,  

geen slaapdorpen. We investeren 

in kunst en cultuur en willen een 

Cultuurcoach en een Poppodium 

om jongeren te faciliteren in hun 

passie voor muziek.

Landbouw en natuur Wij stimuleren agrarisch natuur- 

beheer. Dat levert een mooi 

landschap en meer biodiversiteit 

op. Daarmee vergroten we de 

aantrekkelijkheid van Bergen als 

hart van de Maasduinen.

We laten ons leiden door het 

natuurlijke water- en bodem- 

systeem. In de gemeente vooral 

natuurinclusieve landbouw. Geen 

megastallen. De gezondheid van 

mensen is altijd leidend.

Zorg en welzijn Zorg voor onze jeugd, ouderen, 

zieken en gehandicapten blijft 

betaalbaar. Dit doen we waar 

mogelijk binnen onze gemeen-

schap, gesteund door een ge-

meente die haar verantwoordelijk- 

heid neemt.

Inzet op positieve gezondheid, 

welzijn en preventie. Met Welzijn 

op Recept willen we het wel- 

bevinden van inwoners verhogen 

en het zorggebruik verlagen. Wij 

richten een Sociale Adviesraad op.

Eigen thema Burgerinitiatief wordt waar mogelijk 

beloond, maar burgerparticipatie 

komt vaak niet vanzelf. Wij willen 

initiatieven ontplooien waar 

inwoners van de gemeente bij  

aan kunnen sluiten. De gemeente 

geeft het goede voorbeeld!

Kinderen mogen niet opgroeien  

in armoede! We willen daarom het 

sociaal vangnet verruimen naar 

120% en Stichting Leergeld naar 

130%. We maken activiteiten voor 

kinderen zo veel mogelijk gratis.
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Tot 2030 willen we zeker 500 

woningen bouwen. De nood is 

hoog. Maatwerk voor jongeren, 

gezinnen en ouderen, voor onze 

inwoners en nieuwe inwoners 

houdt werkgelegenheid en 

leefbaarheid op peil.

Voldoende en betaalbare woningen 

zijn nodig. De gemeente moet 

daarin actiever worden. De 

Flammert is belangrijk voor de 

werkgelegenheid. Het bedrijven-

terrein vereist meer ruimte en 

vergroening.

We willen versneld bouwen naar 

behoefte met nieuwe concepten. 

We stimuleren andersoortige werk-

gelegenheid, vestigen een nieuw 

ondernemerscentrum en gaan voor 

een ideale woonplek tussen Ruhr- 

gebied en Brainport Eindhoven.

Isolatie, zonnepanelen, groenaan-

plant en greenteams willen we 

stimuleren. Het Energielandgoed 

Wells Meer moet stoppen, gezien 

de grote risico’s. We willen iets 

beters bedenken waar de burger 

direct voordeel van heeft.

Energie-onafhankelijk met eigen 

schone energie. Het Energieland-

goed Wells Meer moet winst-

gevend worden en die energie  

is er voor ons. Onze inwoners 

profiteren daar financieel van.

We zetten in op lokale netwerken 

en verduurzamen van door- 

leveringen. Wells Meer gaan we 

downsizen in combinatie met 

investeringen in de dorpen. 

Verduurzamen: ja, een schoon 

klimaatbeleid: een must.

Muziekgezelschappen, carnaval, 

verenigingen en tradities steunen 

we van harte. We koesteren de 

eigen identiteit en dialect en 

juichen nieuwe kunstvormen toe.

Wij zijn trots op onze verenigingen. 

Die geven levensvreugd. Mooie, 

oude gebouwen krijgen een  

nieuw monumentenbeleid. 

Dialecten blijven bewaard en 

worden op school aangeprezen.

Sportparken centraliseren en een 

festivalterrein op de buitenbadplek. 

Dorpsraden krijgen beslissings- 

macht inzake dorpskunst en aan- 

zicht. Sportverenigingen willen we 

anders en ruimhartiger subsidiëren.

We willen boeren de ruimte geven 

om te ondernemen en gemeente-

pachtgronden verkopen. Behoud 

van landbouwgrond moet in 

evenwicht zijn met de natuurlijke 

omgeving. Natuur is ons visite- 

kaartje, maar kan ook zonder ons. 

Natuur én landbouw zijn belangrijk 

in onze omgeving. Landbouw- 

ondernemers verdienen de ruimte 

om te kunnen blijven ondernemen. 

Groei van de glastuinbouw moet 

mogelijk blijven.

We willen NP De Maasduinen eco- 

nomisch en ecologisch beter uit- 

nutten en een eigen boomkwekerij 

exploiteren. Meer groen in de leef- 

omgeving. We gaan voor inperking 

van de veestapel en voor gebruik 

van een lokale MVO prestatieladder. 

Verenigingen en sport zijn onmis-

baar. We hebben aandacht voor 

armoedebestrijding, eenzaamheid 

en de gevolgen van corona. Maar 

ook waardering voor mantelzorgers 

en vrijwilligers. We gaan voor een 

laagdrempelig gemeentelijk loket.

Door slim om te gaan met vraag 

en middelen, kunnen we de zorg 

die nodig is, blijven garanderen. 

Het is de taak van de gemeente 

om gezond leven te stimuleren en 

ondersteunen. 

We faciliteren nabuurschap en 

vrijwilligers en steunen positieve 

gezondheid. Van de WMO-

willekeur willen we af. We stellen 

zorgcoöperaties in en gaan voor 

maatwerk sociale voorzieningen 

met toezichthoudersrol.

We willen meer transparantie: raad 

en inwoners moeten tijdig worden 

geïnformeerd. Stop het regeren 

vanuit de macht. We hebben aan- 

dacht voor de minderheid en gaan 

voor dezelfde behandeling voor 

iedereen. De overheid moet niet 

ondernemen.

De behoefte om samen een wens 

of doel te bereiken via sport, 

carnaval of andere maatschap- 

pelijke activiteiten, leeft enorm.  

De VVD staat voor een bloeiend 

verenigingsleven in Bergen! 

Het moet ANDERS. Stop dwang-

sommen en maak het besluit- 

vormingsproces transparant. Wij 

zijn voor inspraak, lokale referenda, 

dorpse spreektafels. Voor het 

meedenken met burgers, samen 

oplossen en “ja het kan, tenzij”. 
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1. STEMMEN TELLEN

Na de verkiezingen worden de stemmen geteld.  

Het aantal stemmen dat een politieke partij krijgt, 

bepaalt hoeveel mensen van die partij mogen 

plaatsnemen in de gemeenteraad. In totaal is er 

plaats voor 15 raadsleden. 

2. COALITIE VORMEN

De politieke partij met de meeste leden in de  

gemeenteraad, probeert eerst een meerderheid  

te vormen met de partij(en) waarmee ze wil  

samenwerken. Die meerderheid heet de coalitie.

3. COALITIEPROGRAMMA OPSTELLEN

De coalitie stelt een coalitieprogramma op. 

Hierin benoemen de partijen de onderwerpen die  

de komende vier jaar op het programma staan. 

4. COLLEGE SAMENSTELLEN

De coalitie stelt wethouders voor. De gemeente- 

raad benoemt de wethouders. De wethouders  

en de burgemeester vormen samen het college. 

5. AAN DE SLAG!

De gemeenteraad besluit welk beleid binnen  

de gemeente wordt uitgewerkt. Het college  

is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit  

beleid. De gemeenteraad controleert of deze  

uitvoering goed verloopt.

De gemeenteraad vergadert ongeveer negen  

keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.  

De data van de vergaderingen en de onderwerpen 

die worden besproken, vindt u op  

www.bergen.notubiz.nl.

Ik heb gestemd! Wat nu?

 Waar kunt u stemmen?

 In het overzicht hieronder ziet u waar u op welke dag kunt stemmen.  

De stembureaus zijn open van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.  

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

 Maandag 14 maart
• Ontmoetingscentrum Bergen Murseltseweg 4a, Nieuw Bergen

• MFC De Buun Kasteellaan 25, Well

 Dinsdag 15 maart
• Ontmoetingscentrum Bergen Murseltseweg 4a, Nieuw Bergen

• MFC De Buun Kasteellaan 25, Well

 Woensdag 16 maart
• Recreatiecentrum Den Asseldonk Den Asseldonk 2, Nieuw Bergen

• Ontmoetingscentrum Bergen Murseltseweg 4a, Nieuw Bergen

• Voorportaal Sint Petruskerk Kerkstraat 6, Bergen

• Kerk Cosmas en Damianus Mgr. Frederixplein 4, Afferden

• MFC De Klaproos Gaesdoncksestraat 2b, Siebengewald

• MFC De Buun Kasteellaan 25, Well

• Gemeenschapshuis ’t Luukske Catharinastraat 49, Wellerlooi

 Bijzonder stembureau met beperkte toegang:
• Servicecomplex Maasduinen Staete Vlammertsehof 1, Nieuw Bergen

 Enkel toegankelijk voor kiezers die wonen of verblijven op deze locatie.

 Dit stembureau is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.




