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Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
In de raadsvergadering van 
11 februari 2020 stonden 
niet veel onderwerpen op de 
agenda waarover uitvoerig is 
gedebatteerd. Dat wil niet zeggen 
dat er geen belangrijke besluiten 
zijn genomen. Zo heeft de raad 
ingestemd met het integraal 

veiligheidsplan 2020-2023. 

Zorgdragen voor veiligheid is een 
van de kerntaken van de overheid. 
De gemeenteraad stelt iedere vier 
jaar de veiligheidsprioriteiten vast 
in een integraal veiligheidsplan. 
De voor 2020 tot en met 2023 

voorgestelde prioriteiten zijn 
ondermijning, versterken 
verbinding zorg en veiligheid, veilig 
recreëren in natuurgebieden en 
woonoverlast.

Omnibuzz
Er was wel enige discussie over het 

wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling Omnibuzz. Deze 
organisatie biedt vraagafhankelijk 
vervoer aan personen die, als 
gevolg van beperkingen, niet 
zelfstandig kunnen reizen. Dit is een 
wettelijk taak op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. De 

raad heeft al eerder gevraagd welke 
(financiële) gevolgen er zijn als de 
gemeente ‘ooit’ zou besluiten uit 
deze gemeenschappelijke regeling 
te stappen. Wethouder Roefs heeft 
toegezegd (nogmaals) bij Omnibuzz 
aan te dringen op het ontwikkelen 
van een uittreedprotocol.

Jacob Knoops,  
fractievoorzitter CDA:
Er is maar één reden waarom ik dit 
werk als lid van de gemeenteraad 
doe: het behoud van de leefbaarheid 
in onze dorpen op de lange termijn. 
Die missie reikt veel verder dan de 
vluchtige kortetermijndoelstellingen 
die vaak zo kenmerkend zijn 

voor politieke besluitvorming. In 
Bergen werken we daarom aan de 
energietransitie, het beschikbaar 
houden van de zorg en stabiele 
gemeentefinanciën. Voor mij is de, 
ook in onze gemeente, vastlopende 
woningmarkt een volgend 
belangrijk thema. Op initiatief van 
het CDA heeft de gemeenteraad 
onlangs een aantal uitgangspunten 
geformuleerd voor de woningbouw. 
Die moeten leiden tot voldoende en 
goede woningen in al onze dorpen. 
Dat is niet morgen geregeld, maar 
draagt bij aan de leefbaarheid op de 
lange termijn. Daar zet ik me graag 
voor in!

Claudia Ponjee, raadslid PK:
De komende jaren willen we ons 
onder andere focussen op een 
nog betere dienstverlening. Van 
de eerste telefonische contacten 
tussen inwoner en gemeente, tot 
het meedenken en meebewegen 
van onze ambtenaren bij (in 
eerste instantie) onmogelijke 
vragen. Het creëren van een goede 
kennisbank, het stellen van eisen 
aan bereikbaarheid, het nakomen 
van afspraken en het voorkomen 
van lange wachttijden. Zaken 
als deze kwamen voorbij in de 
onlangs gehouden enquête over de 
dienstverlening. Wij hopen dat ook 
u deze hebt ingevuld.
Verder blijven wij de participatie, 
in de breedste zin van het woord, 
op de voet volgen. Het Aanvalsplan 
participatie, waarbij mensen weer 
aan een baan geholpen worden, 

maar ook de inwonersinitiatieven 
en de initiatieven vanuit de 
dorpsraden. Samen blijven we op 
een positieve manier werken aan 
een fijne gemeente Bergen voor 
iedereen.

Marleen Raijmakers, raadslid KERN:
Tijd gaat snel, veel te snel, maar 
dat houdt in dat we met zijn allen 
in rap tempo moeten realiseren 
wat er te doen staat. Denken in 
mogelijkheden, vooruit denken, 
acties ondernemen, verlies nemen, 
streep eronder en verder gaan. Dat 
wil KERN bereiken de resterende 
twee jaar. Bijvoorbeeld wat de 
Toren van Mosaïque betreft, het 
blijkt een blok aan het been, 
neerhalen deze toren en weer 
een mooi evenementenplein van 
maken, de winkels in Mosaïque 
weer toegankelijk, initiatieven 
van welwillende ondernemers 
en industrie omarmen en laten 
realiseren. Bouwen, bouwen, 

huurwoningen waar om 
geschreeuwd wordt. Asseldonk 
in Bergen teruggeven aan de 
verenigingen. Geld voor onderzoek 
na onderzoek besparen en 
investeren in slechte wegdelen, die 
indertijd zijn ontstaan en vragen 
om onmiddellijke actie. Niet praten 
maar DOEN!

Jack Jennissen,  
fractievoorzitter VVD:
We zijn op de helft van deze periode. 
Inmiddels is de kostenstructuur 
aardig onder controle en kunnen we 
verder vooruitkijken. De VVD gaat 
voor economische ontwikkeling, 
energietransitie, wonen en 
leefbaarheid.
Om een vitale samenleving te 
behouden is het noodzakelijk te 
groeien, met name door jonge 
mensen en gezinnen. Daar 
hebben we meer economische 
activiteit voor nodig in onze 

gemeente, bijvoorbeeld in de 
vrijetijdseconomie en de industrie. 
Hierin is een actievere rol 
noodzakelijk.
We willen inspringen op de 
woningcrisis elders en de gemeente 
laten groeien. Niet alleen met 
nieuwe woningen, maar ook de 
doorstroming van ouderen naar 
levensloopbestendige woningen 
en appartementen. Daar gaan we 
specifiek als VVD voor. Daarmee 
komen huizen beschikbaar voor 
doorstromers en nieuwe inwoners. 
Daarmee zorgen we dat onze 
kinderen een goede toekomst 
kunnen hebben.
Door energie uit wind, zon, 
biomassa en nieuwe initiatieven 
bouwen we verder aan het doel 
van energieonafhankelijkheid. 
Zo komen we tot een gezonde, 
vitalere gemeenschap en een betere 
leefbaarheid. Daar willen we samen 
aan bouwen.

Invoering Omgevingswet
Een traject van lange adem
Na eerdere voornemens lijkt de 
nieuwe Omgevingswet in 2021 
toch echt ingevoerd te worden. 
Het is de meest omvangrijke 
wetswijziging sinds de invoering 
van de Grondwet in 1848. Met de 
Omgevingswet wil de overheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. 
Zodat het straks bijvoorbeeld 
makkelijker is om bouwprojecten 
te starten. Maar pakt dat in de 
praktijk ook zo uit? De definitieve 
invoeringsdatum is afhankelijk 
van het landelijk gereed komen 
van een digitaal omgevingsloket 
waarvan alle overheden gebruik 
moeten gaan maken. Dat is nog 
spannend genoeg. De ervaringen 
met nationale ICT-projecten 
zijn niet positief. De gemeente 
krijgt meer bevoegdheden en de 

Omgevingswet bepaalt dat burgers, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties moeten kunnen 
deelnemen aan beleid- en 
besluitvormingsprocessen. 
Werk aan de winkel dus, ook 
voor onze gemeente! Bergen is 
volop aan de slag. Zo is de door 
de gemeenteraad vastgestelde 
omgevingsvisie al op de leest van 
de nieuwe wetgeving geschoeid.  
Daarnaast heeft onze gemeente 
een uitgebreid plan van aanpak in 
uitvoering. De gemeenteraad zal 
er nog vaak over spreken en het 
zal nog een tijd duren voordat de 
beoogde voordelen van de wet in 
de praktijk van bijvoorbeeld een 
vergunningsaanvraag merkbaar 
zijn. 

Jacob Knoops, fractievoorzitter CDA
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De stelling
De raadsfracties reageren 
op de stelling: ‘Deze 
raadsperiode (2018-2022) is 
alweer voor de helft voorbij. 
De komende twee jaar gaan 
we de volgende zaken nog 
bereiken voor de inwoners 
van onze gemeente’.

Jacob Knoops, 
fractievoorzitter CDA:
Vier jaar geleden dreigde de 
gemeente in financieel zwaar 
weer te komen als gevolg van 
forse overschrijdingen van de 
kosten voor de jeugdzorg en de 
voorzieningen van de WMO. 
Onder verantwoordelijkheid van 
wethouder Antoon Splinter (CDA) 
is het gelukt de gemeentelijke 
financiële huishouding op orde te 
brengen. Voor de komende jaren 
is er een gezonde begroting met 
ruimte voor nieuw beleid, al blijft 
het zaak de vinger aan de pols 
te houden en scherp te blijven. 
We zijn een eind op weg met het 
programma VerduurSamen 2030 
waardoor we, onder meer door 
de toekomstige aanleg van het 
Energielandgoed Wellsmeer, in 2030 
energie onafhankelijk kunnen zijn. 
Het CDA is trots op de herinrichting 
van de Oranjebuurt in Afferden, 
de Pastoorstraat/Hoenderstraat in 
Well en de Kruisstraat in Wellerlooi. 
Zo is er meer gerealiseerd om blij 
van te worden. Naast blij raak je 
soms ontroerd. Persoonlijk voelde 
ik die emotie bij de onthulling van 

het monument ‘Wing of Freedom’ 
als kroon op de viering van 75 jaar 
bevrijding van onze gemeente. 
Prachtig, het is mooi Samen Leven 
in Bergen!

Jos Valckx, 
fractievoorzitter PK:
De afgelopen periode 
van 4 jaar heeft de PK 
bestuursverantwoordelijkheid 
genomen, een wethouder geleverd 
en vanuit het college vele mooie 
successen behaald. In alle dorpen 
werden weer woningen gebouwd 
en liggen verdere plannen klaar! 
In de strijd tegen armoede (helaas 
leven nog teveel mensen in onze 
gemeente onder of net rond 
de armoedegrens) zijn nieuwe 
“vangnetten” toegevoegd, zodat 
het leven van deze mensen die 
het moeilijk hebben, de moeite 
waard blijft. Onze inwoners kregen 
en krijgen de zorg die zij nodig 
hebben. We hebben geïnvesteerd 
in toegankelijkheid en een betere 
dienstverlening en hebben met 
elkaar burgerparticipatie en 
zelfsturing op de kaart gezet, zodat 

onze inwoners zelf mee kunnen 
beslissen. Daarnaast hebben 
we medeverantwoordelijkheid 
gedragen voor het feit dat Bergen 
een financieel gezonde gemeente 
is, zodat we ook in de toekomst de 
goede dingen voor onze inwoners 
kunnen blijven doen. Tenslotte 
hebben we ons ingezet om 
Energielandgoed Wellsmeer tot 
een succes te maken, maar blijven 
we ons inzetten dat elke inwoner 
hier hoe dan ook van moet kunnen 
meeprofiteren. Ook na 16 maart 
mag U op ons blijven rekenen en wij 
doen dat samen met iedereen want 
‘Samen maken we het verschil’!

Frans Camps, 
fractievoorzitter KERN:
De raadsperiode 2018–2022 zit erop. 
KERN heeft als enige oppositiepartij 
gezorgd voor de broodnodige 
kritische tegenmacht tijdens deze 
raadsperiode. Terwijl de coalitie 
vooral bezig was met visies en 
het Energielandgoed vroeg KERN 
vooral aandacht voor wat er onder 
de burgers leeft. 
KERN zorgde ervoor dat het 

mantelzorgcompliment is 
verhoogd. KERN was de enige 
partij die in een vroeg stadium de 
woningbehoefte onder de aandacht 
bracht en steeds bleef benadrukken 
dat er woningen gebouwd moesten 
worden in alle dorpen. De schop 
moet in de grond!
Het bermonderhoud in onze 
gemeente waar men zich voor 
schaamt, de ondernemer die niet 
gehoord wordt, de bereikbaarheid 
in het gemeentehuis die als slecht 
wordt ervaren, zaken die KERN wil 
verbeteren. Vanaf het voorjaar 2020 
werden we geconfronteerd met de 
Corona-pandemie. KERN heeft toen 
steun gevraagd voor ondernemers 
en inwoners. De menselijke maat 
was wat ons betreft hierin leidend.
KERN heeft gepleit voor een 
zwembad. Dit gaat er ook komen als 
het aan ons ligt. 
Als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan. 
www.kernbergen.com

Pepijn van Rijen, 
fractievoorzitter VVD:
We zijn aan het einde van een 

raadsperiode van 4 jaar. In deze 
periode heeft de VVD onderdeel 
uitgemaakt van de coalitie met CDA 
en PK. 
We hebben gestreden voor lage 
lasten voor de inwoners van de 
gemeente. Door de inzet van de 
VVD is de OZB-stijging zo klein 
mogelijk gebleven, ondanks de 
wens van andere partijen om deze 
harder te laten stijgen. De VVD zal 
hier ook de komende raadsperiode 
op blijven letten. 
Zelfs met die laag gehouden lasten 
is het gelukt om de begroting 
telkens sluitend te krijgen. 
Daarbij zijn de kosten op het 
Sociaal Domein binnen de perken 
gebleven.
Met de verhuizing van de Action, 
het vullen van een aantal van de 
leegstaande panden is Mosaïque op 
weg om de uitstraling te krijgen die 
het verdient. 
Door onze aandacht voor de 
woningnood én een eigen plan 
voor kansrijke locaties, is er meer 
aandacht voor het bouwen van 
woningen in al onze dorpen 
gekomen. Voor de VVD mag en 
moet dit nog meer en ook hier gaan 
we de komende periode vol voor!

De fracties 
blikken 
terug
De fracties geven 
antwoord op de vraag: 
‘Wat zijn de belangrijkste 
doelen die u in de 
afgelopen bestuursperiode 
voor de inwoners van de 
gemeente Bergen heeft 
bereikt?’.

Jacob Knoops, 
fractievoorzitter CDA:

Frans Camps,  
fractievoorzitter KERN

Pepijn van Rijen,  
fractievoorzitter VVD

Jos Valckx,  
fractievoorzitter PK

Laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart vinden 
de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Om partijen de 
gelegenheid te geven campagne 
te voeren, is besloten dat de op 8 
maart geplande raadsvergadering 
niet doorgaat. Dit betekent dat de 
raad in de huidige samenstelling 
voor het laatst op 14 februari 
bijeen is gekomen.

In deze vergadering is onder 

andere het besluit genomen geen 
verklaring van bedenkingen af te 
geven voor de dijkversterking in 
Nieuw Bergen. Hierdoor is weer 
een stap voorwaarts gezet in de 
procedure die nodig is om tot deze 
versterking te kunnen overgaan.
Ook heeft een meerderheid 
van de raad ingestemd met de 
uitvoering van de tweede tranche 
regionale projecten waarvoor het 
Rijk, de provincie, gemeenten en 

maatschappelijke partijen geld 
beschikbaar hebben gesteld. 

De Flammert
Unaniem stemde de raad voor 
uitvoering van het Programma 
toekomstbestendig De Flammert. 
Het doel van dit programma 
is het veilig, duurzaam en 
aantrekkelijk maken -en houden- 
van dit bedrijventerrein. Om dit 
te bereiken, wordt onder meer 

een parkmanager aangetrokken, 
vooralsnog voor een proefperiode.

De gemeenteraad vergadert weer 
op dinsdag 29 maart. Dan wordt 
er afscheid genomen van de 
raadsleden die niet terugkeren 
in de komende bestuursperiode. 
Een dag later, woensdag 30 maart, 
worden de nieuw gekozen leden 
toegelaten tot de raad.
Maandag 21 maart om 10.00 uur 

maakt het hoofdstembureau 
de definitieve uitslag van de 
verkiezingen bekend. Deze 
openbare zitting is te zien op 
bergen.notubiz.nl.

Vergeet niet om 14, 15 of 16 maart 
te gaan stemmen! Binnenkort 
ontvangen de stemgerechtigden 
in onze gemeente een stemkaart 
én een verkiezingsmagazine met 
daarin de kandidatenlijsten.


