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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:
‘In de gemeente Bergen 
is de kwaliteit van leven 
bovengemiddeld. Als de 
huidige ontwikkelingen in 
luchtkwaliteit, gemeentelijke 
financiën en gezondheid worden 
doorgetrokken naar de toekomst 
dan blijft Bergen het goed doen’, 
zo blijkt uit de recente Monitor 
Brede Welvaart van het CBS. Mooi 
om te ervaren dat een objectieve 
instantie kan meten wat wij zelf 
eigenlijk wel weten, maar ons niet 
altijd bewust van zijn: we hebben 
het best goed met elkaar! 

Het CDA probeert met ideeën en 
besluitvorming een bescheiden 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van leven in onze gemeente. 
Zo heeft het CDA-initiatief om 
woningbouw te stimuleren door 
actieve grondaankoop, geleid 
tot het besluit tot aankoop van 
grond aan de Elsterendijk in 
Well. Onder leiding van CDA-
wethouder Splinter is een gezonde 
basis gelegd voor de toekomstige 

gemeentelijke financiën. Hierdoor 
kon de gemeenteraad besluiten 
de gemeentelijke belastingen met 
slechts de inflatie te verhogen in 
2022. 
Kwaliteit van leven wordt in de 
praktijk grotendeels bepaald door 
de mensen direct om ons heen. 
Laten we de komende Kersttijd 
daarom benutten om vooral te 
genieten van elkaar.

Wim van der 
Coelen, raadslid PK:
Een Kerstwens én een 
Nieuwjaarswens. Tja, en dat in 
zo'n moeilijke tijd. Voor velen 
midden in een Corona lockdown 
en met berichten over inflatie 
en stijging van prijzen en 
energieprijzen. Blijf dan maar 
eens positief. Maar tóch blijf ik 
positief. We blijven als PK de 
zaken goed volgen en wanneer 
en waar nodig, blijven we vragen 
stellen en proberen we problemen 
op te lossen. De PK heeft altijd 
een luisterend oor voor mensen. 
De PK is er voor iedereen! Rijk 
of arm, jong of oud. Als mensen 

zijn we allemaal gelijk. We 
blijven mensen opvangen die 
vanuit oorlogsgebieden aan onze 
gemeente gekoppeld worden en 
bieden ze een nieuw leven aan.
Ik heb dan toch wel een wens voor 
iedereen: een mooie Kerst met 
lieve mensen om je heen.

Mensen die van je houden om 
wie je bent. Laat mensen in hun 
waarde, van welk geloof of afkomst 
ook. Laat merken dat je om die 
mensen geeft, dat je er samen met 
hen iets moois van wilt maken. 
Geniet samen van de warmte die 
Kerstmis brengt, en maak er een 
gezellig en fijn Kerstfeest van en 
een mega fijn 2022. Namens alle 
leden van de PK.

Marleen 
Raijmakers, 
raadslid KERN:
Wat hebben we een jaar achter de 
rug. Vanuit een totale lockdown 
door de Corona in het begin 
van het jaar 2021, hebben we 
daarna weer extra genoten van de 
vrijheid die de zomertijd met zich 

meebracht. Maar corona blijft ons 
achtervolgen, je weet pas wat je 
mist als het er niet is. Nu zitten we 
weer met zijn allen middenin een 
nieuwe fase van vele beperkingen. 
Alle inwoners, jong en oud en 
ondernemers, KERN is blij en 
dankbaar voor de manier waarop 
jullie hiermee omgegaan.

Wij wensen jullie hele 
harmonische en gezellige 
feestdagen binnen de 
mogelijkheden die er op dit 
moment zijn. Wij hebben 
vertrouwen in U, de inwoners van 
de gemeente Bergen, en in onze 
toekomst samen.

KERN gaat voor U aan de slag 
het komende jaar. Wij zeggen 
wat we doen en zullen doen wat 
we zeggen, daar mogen jullie op 
rekenen.

“Kom maar op met 2022” 

Maikel Ripkens, 
raadslid VVD:
Op 14 december ben ik 

geïnstalleerd als nieuw raadslid 
in de gemeente Bergen. Een 
persoonlijk lichtpuntje in deze 
donkere dagen. Een speciaal 
woord van dank richting Jack 
Jennissen voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren! Met positieve 
energie en een liberale insteek 
zal ik mijn bijdrage vorm geven. 
Dit kan ik mede doen door 
mijn fractiegenoten en onze 
lijsttrekker, Pepijn van Rijen. 
Samen zullen we ons maximaal 
inzetten voor de inwoners van 
onze mooie gemeente! Input 
is daarbij altijd welkom, want 
we hebben volgend jaar maart 
gemeenteraadsverkiezingen. Via 
mijn email sta ik altijd voor u 
klaar. Vragen of suggesties mag u 
sturen naar m.ripkens@bergen.nl.

De feestdagen staan weer voor 
de deur. Ook dit jaar zijn deze 
anders dan we gehoopt hadden. 
Ondanks deze beperkingen hoop 
ik dat het toch prettige feestdagen 
mogen worden voor eenieder! 
Voor het nieuwe jaar wens ik 
alle Bergenaren een gelukkig en 
bovenal gezond 2022 toe!
Tot volgend jaar! 

Wensen 
van de 
fracties

Jacob Knoops,  
fractievoorzitter CDA

Marleen Raijmakers,  
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Maikel Ripkens,  
raadslid VVD

Wim van der Coelen,  
raadslid PK

Jaar afgesloten met lange raadsvergadering
De laatste raadsvergadering 
van dit jaar duurde langer dan 
gemiddeld het geval is in de 
gemeente Bergen. Over veel 
onderwerpen moest de raad 
een besluit nemen en er werden 
diverse moties ‘vreemd aan de 
agenda’ ingediend. Ook werd een 
nieuw raadslid toegelaten. 

De raad stelde de 
belastingverordeningen voor 

2022 vast. Een amendement 
van PK, CDA en VVD waarin 
wordt geregeld dat het vastrecht 
afvalstoffen minder stijgt dan 
het college van burgemeester 
en wethouders voorstelde, werd 
aangenomen. De variabele 
tarieven gaan wel meer omhoog 
dan voorgesteld. KERN stemde 
tegen dit amendement omdat deze 
fractie helemaal geen verhoging 
van de afvalstoffenheffing wenst.

Een meerderheid van de raad 
stemde ook in met een groot 
aantal verordeningen die 
betrekking hebben op regelgeving 
in het sociaal domein, zoals 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 

Moties
KERN diende diverse moties in 
die betrekking hebben op het 
Energielandgoed Wells Meer. Deze 

zijn verworpen. Op één na, deze 
trok KERN in. De inhoud van deze 
motie was aanleiding voor CDA, 
PK en VVD om een motie van 
afkeuring tegen KERN in te dienen 
en aan te nemen.
 
Een motie van KERN met het 
verzoek gratis coronazelftests 
ter beschikking te stellen, kreeg 
geen steun van de andere fracties. 
De reden: er zijn voldoende 

mogelijkheden om je kosteloos 
te laten testen, bijvoorbeeld bij 
de GGD. Zelftests worden gratis 
verstrekt door de Voedselbank en 
op scholen.
 
De eerstvolgende 
commissievergaderingen 
vinden eind januari 2022 plaats. 
Zoals het zich nu laat aanzien 
opnieuw digitaal vanwege de 
coronamaatregelen.


