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WERKEN AAN BERGEN
Met verantwoordelijkheid, lef en aandacht

Bergen is zó mooi. En dat willen we zo
houden. Maar er zijn ook zaken die
beter moeten en beter kunnen. Want de
gemeente Bergen is niet voor alle
inwoners even mooi. Er zijn nog heel
wat mensen met problemen op het
gebied van werk, wonen, financiën,
zorg of onderwijs. Daar wil de PK iets
aan doen, zodat iedereen in de
toekomst zeker kan zijn van een goed
leven in deze gemeente. En laten we
vooral niet vergeten, dat ons landschap
de groene impuls van de PK niet kan
missen.
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Werken met bewoners aan vitale en leefbare kernen
Initiatieven van bewoners worden gesteund, zeker als die de leefbaarheid op allerlei gebied ten
goede komen. Bewoners worden standaard positief betrokken bij de ontwikkelingen en
uitvoering van plannen in hun buurt, mogen meedenken en meebeslissen. Onze vele
verenigingen zien wij als het cement van onze samenleving en verdienen blijvend onze steun.
De dorpsraden zijn waardevolle oren en ogen in de kernen en blijven we waarderen. Onze KBO’s
zijn een onmisbare partner in de strijd tegen eenzaamheid en een laagdrempelige vraagbaak
voor onze ouderen. Er dienen voldoende sociale huurwoningen te zijn. Een positief, slim beleid
voor levensloopbestendige woningen, Kangoeroewoningen, Mantelzorg-units en Tiny-Houses is
een must. Startersleningen kunnen een positieve impuls geven aan de keuze om te kopen in
plaats van te huren, echter dienen de te lenen bedragen wel up-to-date te zijn. Dorpen moeten
veilig en toegankelijk zijn voor jong en oud en trottoirs zijn begaanbaar. Wij gaan aan het werk
om de mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking te bevorderen en hondenpoepvrije
plantsoenen en speelplekken voor onze kinderen te realiseren. Wij willen een positief
hondenbeleid, positief voor mens en dier, gedragen door al onze inwoners. Wij zijn voorstander
van bladkorven in de verschillende buurten en groenonderhoud door onze eigen inwoners,
gefaciliteerd door de gemeente. Wij willen meer prullenbakken verdeeld over alle kernen. Samen
werken we aan een prettige, schone woonomgeving. De gemeente verruimt de mogelijkheden
voor de winkeliers om te zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied met een grote diversiteit
en investeert samen met vastgoed-eigenaren in de kwaliteit van het winkelgebied.

Werken aan een vriendelijke dienstverlening
Een ‘open-deur’ mentaliteit in en rond het gemeentehuis is een must om ooit de drempel naar
het gemeentehuis te verlagen. College en ambtenaren moeten absoluut allemaal benaderbaar
worden voor haar inwoners. Telefoon, brieven en mails moeten na ontvangstbevestiging
beantwoord worden binnen de daarvoor gestelde termijnen. Inloopspreekuren, in alle dorpen en
telefonische spreekuren met college, ambtenaren, Sociaal Team, schuldhulpverlening, etc.
moeten structureel ingepland worden zodat mensen hun vragen kwijt kunnen en antwoord op
maat krijgen. De hele gemeentewebsite moet van ‘onhandelbaar en frustrerend’ naar
‘toegankelijk voor iedereen’. Onleesbare brieven kunnen worden teruggestuurd. Bij conflicten
denken we niet meteen aan dwangsommen en handhaving maar gaat de gemeente het gesprek
aan.

Werken aan zorg met persoonlijke aandacht
Om maatwerk te kunnen leveren is persoonlijk contact een eis. Het Sociaal Team dient zichtbaar
te zijn en een dagelijks telefonisch spreekuur te hebben. De samenwerking tussen
gemeente/Sociaal Team en huisartsen, zorginstellingen en zorgexperts dient optimaal te zijn om
kosten zichtbaar te maken en te kunnen beheersen. Slim contracteren, zonder aan de kwaliteit
te tornen, maken kosten beheersbaar. Hierin zal geïnvesteerd moeten worden. Ook preventieve
maatregelen zullen op den duur besparingen met zich meebrengen. Wij zijn tegen
onverantwoorde bezuinigingen op dit vlak. Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk, beiden
wegbezuinigd, moeten terugkomen, alsook de inzet van ervaringsdeskundigen en maatjes.
Mantelzorgers verdienen blijvend onze aandacht en ondersteuning. Positieve Gezondheid dient
breed gedragen te worden door de gemeente en haar medewerkers.

Werken aan goede zorg voor onze jeugd
Gelukkig gaat het met de meeste jeugd goed. Maar daarnaast zijn er kinderen die enige hulp en
zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En
tot slot is er een kleine groep die echt jeugdzorg nodig heeft en soms te maken krijgt met de
jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek
kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn die intensieve vormen van jeugdhulp nodig
hebben. Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de
jeugdhulp. Wij streven naar minder doorverwijzingen richting specialistische zorg via het Sociaal
Team. Voorop staat wel dat de jeugd de zorg krijgt die nodig is. Wij gaan niet met wachtlijsten
werken. De professional bepaalt wat nodig is. Het kind staat centraal, zoveel mogelijk thuis,
zomin mogelijk in instellingen. Wat ons betreft heeft het Sociaal Team de opdracht om het belang
van het opgroeiende kind centraal te stellen.

Werken voor en met mensen in armoede
Werk is de beste manier om te ontkomen aan armoede. Wij zullen er dan ook alles aan doen om
zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt geven wij mogelijkheden om terug te keren in het arbeidscircuit door passende
plekken te vinden waar zij stage kunnen lopen of vrijwilligerswerk kunnen verrichten, de
gemeente vervult hierin een voorbeeldfunctie. Door mensen uit hun isolement te halen, groeit
hun zelfvertrouwen en zal de stap naar betaald werk minder groot zijn. Mensen die in armoede
leven proberen wij te bereiken met juiste informatie over mogelijkheden en vangnetten. Het
mede door ons ontwikkelde armoedebeleid dient goed uitgevoerd te worden. Onze aandacht
gaat vooral uit naar de kinderen die in armoede leven. Ieder kind dat leeft in armoede, is er één
teveel! Sporten, muzieklessen, schoolspullen, zomaar wat voorbeelden die vanuit bestaande
vangnetten gerealiseerd kunnen worden.

Werken voor en met onze jeugd
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, het zelfvertrouwen en als middel om erbij
te horen. Door sport leer je samenwerken en leer je om te gaan met winnen en verliezen. Sport
moet toegankelijk zijn voor alle jeugd en dat bevorderen wij door gebruik te maken van het
Kindpakket en het Jeugdsportfonds. Maar juiste informatievoorziening over het bestaan hiervan,
moet vele malen beter. Wij willen voldoende veilige speelplekken en speeltuinen voor alle
kinderen in de gemeente en ondersteunen lokale initiatieven. Wij plaatsen cultuureducatie hoog
op de agenda voor onze jeugd en maken dit toegankelijk en betaalbaar door dit onderdeel van
het Kindpakket te maken. Het betrekken van jongeren bij het maken van beleid of zelfs
andersom: jongeren het beleid laten maken, komt maar niet van de grond, ondanks dat het
jeugdbeleid “It takes a village to raise a child” bestaat. Wat ons betreft wordt het nu ook eindelijk
uitgevoerd. We voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden jongeren uit het praktijk- of
speciaal onderwijs naar vervolg onderwijs of naar werken en leren. Daarom ondersteunen en
faciliteren wij het project Foooocus. We zorgen voor veilige fietsroutes naar het voortgezet
onderwijs.

Werken aan een duurzame toekomst
Wij willen een lokaal klimaatbeleid opstellen waarin concrete doelen gesteld worden ten aanzien
van de verduurzaming van woningen, bedrijven(-terreinen), (overheids-)gebouwen en
onderwijs- en zorginstellingen. Wij houden rekening met het draagvlak van inwoners en
ondernemers, welke vorm van energieopwekking op welke locatie past. Essentieel is dat alle
inwoners profiteren van coöperatieve manieren van energieopwekking. Wij staan in principe
positief ten opzichte van het Energielandschap Wells Meer. Dit kan een bijdrage leveren aan de
werkgelegenheid. De activiteiten moeten wel landschappelijk goed ingepast en door onze
inwoners gedragen worden. Wij stimuleren het gebruik van zonnepanelen bij huurders door
afspraken te maken met de woningcorporatie. Alle sociale huurwoningen zijn binnen 10 jaar
goed geïsoleerd zonder dat de netto woonlasten daardoor omhoog gaan. Daarvoor maken we
bindende afspraken met de woningcorporatie. Om de luchtkwaliteit te bevorderen werken wij
niet mee aan de vestiging van megastallen in onze gemeente en scheiden we wonen en
intensieve veehouderij. Het advies van de GGD is doorslaggevend, de gezondheid van mensen
leidend. Wij stimuleren afvalscheiding en handhaven gratis voorzieningen daarvoor.

Werken aan de kwaliteit van de Maasduinen
Wij wonen in een fantastisch landschap: Nationaal Park de Maasduinen en de Noordelijke
Maasvallei. De kwaliteit hiervan staat voor ons voorop. De op stapel staande maatregelen
rondom de Maasbeveiliging mogen niet ten koste gaan van dit eeuwenoude cultuurlandschap.
Dat vraagt om uitgebalanceerde planvorming in nauwe samenspraak met het waterschap en de
bewoners. Met ons Nationaal Park De Maasduinen kunnen wij een bijdrage leveren aan het
herstel van de biodiversiteit in Nederland. Hiervoor werken wij samen met Het Limburgs
Landschap, Staatsbosbeheer en de particuliere boseigenaren. Wij vinden dat onze
karakteristieke landschapselementen zoals de Maasheggen, onze mooie dorpsaanzichten met
monumentale (laan)bomen, maar ook historische wandel- en fietspaden veel beter beschermd
moeten worden, een duidelijke visie is nodig. Voor onze inwoners willen wij dat natuur en
landschap in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is, zonder die te schaden.
Bijzondere aandacht verdient daarbij de problematiek van loslopende honden in de natuur. Een
goede indeling in zones is hierbij van belang, waarbij wij staan voor voldoende
hondenlosloopgebieden en daarbuiten striktere handhaving. Wij willen voorts een natuurlijk
beheer van onze wegbermen bevorderen. Dit is goed voor de biodiversiteit, maar bloemrijke
bermen vormen tevens een aanwinst voor ons landschap. De kwaliteit van ons agrarisch
landschap staat sterk onder druk. Voor intensieve veehouderij zien wij, mede vanuit het oogpunt
van volksgezondheid, geen uitbreidingsmogelijkheden meer in de Maasduinen. Voor de
geitenhouderij willen wij een strikt stand-still beleid. Zolang er nog onderzoek gedaan wordt
naar de gevolgen hiervan, mogen nieuwe vergunningen niet worden verleend. Maasduinen en
te veel mest gaan echt niet samen, wij willen schone en gezonde lucht en strikte handhaving
van afgesproken milieumaatregelen. Bij de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig
agrarisch landschap is de boer onmisbaar. Wij willen vooral de grondgebonden landbouw met
verbrede doelstelling stimuleren, waarbij de boer oog heeft voor natuur en landschap.
Overschakeling naar meer biologische teelten is ook in het belang van het duurzaam behoud
van de bodemproductiviteit. Zo juichen wij de ingezette overschakeling van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen naar biologische middelen bij de bloemen en vaste plantenteelt
in de Maasduinen toe. Een verdere cultuurverandering naar een meer natuurinclusieve
landbouw, die momenteel door de landbouwsector zelf verkend wordt, ondersteunen wij van
harte. Verder willen wij dat inwoners, verenigingen en dorpsraden, die zelf de handen uit de
mouwen willen steken om het groen een kwaliteitsimpuls te geven, door de gemeente zo veel
mogelijk worden gefaciliteerd.

Werken aan een financieel solide gemeente
Wij staan al jaren voor een solide financieel beleid. De OZB mag nooit een sluitpost van de
begroting zijn en verhogen we jaarlijks in principe enkel met een inflatiecorrectie. Onze buffer
voor tegenvallers, de zogenaamde weerstandscapaciteit, is vele malen ruimer dan wat van ons
verwacht wordt. Daar waar een kleine 2 miljoen euro voor onze gemeente de minimale norm is
en 5 miljoen een uitstekende buffer , bedraagt deze buffer momenteel bijna 10 miljoen euro. Te
ruime buffers zijn in feite gelden die nooit zijn besteed aan onze inwoners. Zonder in de kritische
zone te raken kan een deel van dat geld beter geïnvesteerd worden in onze gemeenschap. Wij
spreken dan over incidenteel geld of eenmalige uitgave, waarvoor je geen verplichting aan gaat
voor meerdere jaren. Daarom vinden wij als PK dat bijvoorbeeld goede eenmalige
burgerinitiatieven best financieel ondersteund mogen worden als die de leefbaarheid ten goede
komt. We begroten jaarlijks realistisch en financiële risico’s brengen we in kaart en dekken we
af.

