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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

de meest toekomstbestendige gemeente van Nederland
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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’.

Uit de raadsvergadering
De gemeenteraad vergaderde op 

21 september 2020 weer voor  

het eerst fysiek. Er is vanwege  

de coronapandemie vijf  

maanden online vergaderd 

en nu, na het zomerreces met 

inachtneming van de nodige 

onderlinge afstand dus weer in  

de raadzaal.

Woonvisie
Belangrijkste onderwerp waar 

de raad zich op deze avond 

over uitsprak was de regionale 

woonvisie. De raad kon zich 

unaniem vinden in het voorliggende 

voorstel van het college. De 

regionale visie is opgesteld door 

de 8 Noord-Limburgse gemeenten 

gezamenlijk. Bijeenkomsten 

hebben plaatsgevonden met 

raadswerkgroepen, marktpartijen 

en adviseurs. Het resultaat is een 

visie die inspeelt op de huidige 

situatie. De verdere uitwerking 

vindt plaats in het gemeentelijk 

woningbouwprogramma dat tijdens 

deze vergadering ook aan de orde 

kwam en waarvan de raad heeft 

kennisgenomen.

Voortaan zullen prognoses niet 

meer worden gebruikt als harde 

grens, maar als leidraad. Kwaliteit 

gaat voor aantallen waardoor de 

juiste woning op de juiste plek 

kan worden gebouwd. Aandacht 

moet er zijn om de bestaande 

woningvoorraad geschikt te houden 

of te maken voor de toekomstige 

bevolkingssamenstelling. Dat 

vormt het grootste deel van de 

woningvoorraad. Daarnaast blijft 

nieuwbouw uiteraard ook hard 

nodig en daarvoor zijn al of worden 

ook al plannen gemaakt.

Jacob Knoops,  
fractievoorzitter CDA:
‘Iedereen die in onze gemeente 

wil bouwen, kan bouwen’. 

Onder dat motto roept het CDA 

particulieren en ondernemers 

op concrete, realistische plannen 

in te dienen bij het college van 

B&W. In al onze dorpen is ruimte 

om te bouwen. Daarnaast roept 

het CDA bezitters van bestaande 

bouwplannen op om de bouwtitels 

die ze vaak al heel lang hebben, 

te verzilveren en daadwerkelijk 

tot bouw over te gaan. Ook gaat 

de gemeente op verzoek van het 

CDA zelf gronden verwerven en 

plannen ontwikkelen als de markt 

daar onvoldoende invulling aan 

geeft. De gemeenteraad heeft een 

gemeentelijke- en een regionale 

woonvisie vastgesteld. Aan 

nieuwe visies hebben we geen 

behoefte. We willen bouwen! Het 

tempo moet omhoog ook door de 

gemeente zelf. Het CDA is daarom 

aan de slag met het opstarten 

van projecten waarbij mensen 

gezamenlijk starterwoningen in 

eigen beheer gaan bouwen. Een 

eerste project van 15 woningen in 

Afferden staat bijna in de steigers. 

‘Niet lullen, maar poetsen’ 

zei CDA-raadslid Koen Jacobs 

tijdens een onlangs gehouden 

informatieavond. Inderdaad, 

voor het CDA staan alle seinen op 

‘groen’.

Bert Martens,  
raadslid PK:
Een gemeente Bergen waar 

iedereen welkom is, waar we 

naar elkaar omkijken en waar 

iedereen mee kan doen. Een 

gemeente waar plaats is voor onze 

jonge generatie inwoners. Maar 

ook voor onze ouderen die zo 

lang mogelijk zelfstandig willen 

blijven wonen. Daarom hebben 

wij in de laatste raadsvergadering 

ingestemd met de regionale 

woonvisie en kennisgenomen 

van het gemeentelijk 

woningbouwprogramma. 

Mogelijkheden om juist dát te 

bouwen waar behoefte aan is: 

kwalitatief goede woningen, op 

de meest geschikte locaties in alle 

kernen. 

Zo blijkt de behoefte aan 

bouwkavels voor vrijstaande villa’s 

minimaal. Terwijl bestaande 

2-onder-1 kapwoningen als 

warme broodjes over de toonbank 

vliegen en seniorenwoningen niet 

beschikbaar zijn. In de toekomst 

zijn er meer woningen voor één- 

en tweepersoonshuishoudens 

nodig. Destion heeft een 

te groot bestand aan 

eengezinswoningen en een tekort 

aan starterswoningen. Vandaar 

dat woningen voor een betaalbare 

prijs in de verkoop gaan. Ook 

worden eengezinswoningen 

omgebouwd tot duplexwoningen 

(twee appartementen in één 

woning). We breiden niet zomaar 

uit in het groen maar verdichten 

meer in de kernen. Onze prachtige 

groene gemeente met als 

aantrekkelijke woonfactor rust en 

ruimte willen we in stand houden. 

Frans Camps,  
fractievoorzitter KERN:
Wat gebeurt er toch allemaal 

in onze mooie gemeente 

Bergen..............? Bergen een 

gemeente waar het goed boeren 

was en de natuur zijn gang kon 

gaan. Een plattelandsgemeente 

waar inwoners tevreden konden 

wonen, werken en recreëren. Door 

de inkomsten van de zandwinning 

rijk geworden en uitgerust met 

mooie voorzieningen voor alle 

dorpen. Het Bergen van nu wordt 

gekenmerkt door een nieuw 

centrum met veel leegstand en 

een opvallende toren die leeg 

staat. Het gemeentebestuur laat 

"de toren" die gebouwd werd 

met veel gemeenschapsgeld 

onbenut. Inwoners van onze 

mooie gemeente worden 

terechtgewezen en gedreigd met 

dwangsommen. Ondernemers 

ervaren geen medewerking 

van de gemeente. Wat ooit 

waardevolle landbouwgrond 

was moet wijken voor een groot 

industrielandschap met meer 

dan 800.000 zonnepanelen en 4 

grote windturbines. We willen 

voor € 28.000.000,- alle grond 

in onze mooie gemeente kopen 

die nu in het bezit is van de 

Provincie Limburg. Dit gaat ons € 

5.000,- per huishouden kosten!!! 

Of de hardwerkende inwoner 

van de gemeente Bergen dit wil, 

wordt niet gevraagd. Een door 

ambitie gedreven wethouder 

dramt dit door! WELKOM IN DE 

GEMEENTE BERGEN!!!!!!!!

Jack Jennissen,  
fractievoorzitter VVD:
Leefbaarheid. Daar gaat het om. 

Een bloeiend verenigingsleven, 

een goed winkelaanbod, scholen, 

horeca, faciliteiten voor alle 

bevolkingsgroepen, werk en een 

mooie woonomgeving.

Om dit te realiseren moet het 

inwonertal van de gemeente 

groeien, en de ruimte daarvoor 

is er. We zien door de corona 

crisis een ontstedelijking op gang 

komen. Mensen hoeven niet meer 

dicht bij hun werk in de stad te 

wonen, maar kunnen thuiswerken 

en genieten van de omgeving. 

Onze locale economie is gebaat 

bij meer mensen in de winkels. 

Onze verenigingen willen meer 

leden. Waar komen die mensen 

vandaan? De autonome groei 

is minimaal, dus moeten het 

mensen van buiten zijn. Uit de 

omringende dorpen en steden, uit 

Duitsland en ja, ook mensen die 

hier al dan niet tijdelijk werken 

leveren een bijdrage aan ons 

welzijn. Daar staan we graag voor 

open. Daar zetten we ons voor in. 

Dat levert een verrijking van onze 

samenleving.

Daarom willen we graag meer 

mogelijkheden voor woonruimte 

in onze gemeente. Voor alle 

doelgroepen. Wat de VVD betreft 

is iedereen welkom!

Jacob Knoops Bert Martens Frans Camps Jack Jennissen

De stelling
‘In Bergen is  
iedereen welkom’


