Verkiezingsprogramma PK BERGEN

‘Samenleven door Samenwerken in Bergen (L)’
Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026

Claudia Ponjee
LIJSTTREKKER
“De gemeente Bergen (L), de prachtige
groene gemeente, het hart van Nationaal Park
de Maasduinen. Een fijne gemeente om te
wonen.
Elke dag maken vele inwoners het verschil
voor een eerlijkere samenleving waar je nu én
in de toekomst veilig en leefbaar kan wonen.
Wij ‘Bergenaren’ steunen elkaar, hebben
elkaar nodig. Met elkaar moeten we het doen.
Dit vraagt om keuzes en daadkracht. Het
vraagt om de PK.
Wij hebben de gemeente Bergen laten zien dat
we leveren, verantwoordelijkheid nemen. We
staan voor onze idealen en maken deze ook
waar. Samen met al onze dorpen.
En nu zetten we door. Want als we durven te
kiezen, durven te staan voor onze ambities en
de uitdagingen van onze tijd, dan bouwen we
samen voort aan een socialere, eerlijkere, en
levendige gemeente Bergen (L). We doen het
samen!”
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Hoofdstuk 1 Samenwerken aan leefbare en levendige
dorpen

In al onze dorpen is het prettig wonen. Het vele groen draagt bij aan een
positieve leefomgeving. Om leefbare dorpskernen te houden, zetten we in
op samenwerking.
•
•
•
•

samenwerking met en tussen dorpsinitiatieven,
samenwerking met en tussen sport- en culturele verenigingen,
samenwerking met en tussen vrijwilligers,
samenwerking met en tussen dorpsraden.

Niet in elkaars vijver vissen maar krachten bundelen en kennis delen. De rol
van de gemeente is stimuleren, aanjagen en verbinden. Samen trots zijn op
onze dorpen en onze gemeente en vertrouwen hebben in elkaars kracht.
De sociale cohesie, dorpsidentiteit en dorpsvitaliteit lijken steeds minder te
worden. Er is steeds meer sprake van een ik-mentaliteit in plaats van het wijgevoel. De PK wil geen slaapdorpen. Er zijn oplossingen mogelijk om alle
dorpen levendig en bruisend te maken.
Onze keuzes:
1. Initiatieven van inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die de
leefbaarheid ten goede komen, omarmen en faciliteren wij.

2. Wij onderhouden een innig contact met onze verenigingen, stichtingen en
ondernemers. We weten van elkaar wat er speelt en ondersteunen in woord en daad.
SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•

•
•
•
•

Is gestart met de bouw van een vernieuwd MFC in Afferden en is daarmee
tevens de realisatie van een gezondheidscentrum mogelijk gemaakt.
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij MFC de Alverman en de
Huisartsenpraktijk Afferden zelf.
Is het project DOOR! op alle basisscholen uitgerold zodat kinderen al vroeg
‘proeven’ aan cultuur in de vorm van muziek.
Wordt samen met inwoners invulling gegeven aan de wensen bij
straatrenovaties.
Worden burgerinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, gewaardeerd en
gefaciliteerd.
Is glasvezel kabel aangelegd in de gemeente Bergen (L.) en zijn we met de
exploitant in gesprek over de niet rendabele aansluitingen

3. Eenzaamheid bestrijden doen we samen met elkaar. Sociale cohesie is daarvoor cruciaal
en verdient onze doorlopende aandacht.

4. De gemeente Bergen heeft met de vrijwilligers goud in handen en is afhankelijk van
5.
6.

7.

vrijwilligers. Zonder hen geen samenleving met sociale cohesie en inclusie.
Vrijwilligerswerk verdient aandacht en ondersteuning van de gemeente.
De kernen van onze verschillende dorpen moeten de kloppende harten van het sociale
en economische leven zijn. Rond de verschillende kerktorens wordt er geleefd, gespeeld
en gewerkt.
Wij spreken niet van het subsidiëren van Kunst en Cultuur maar het investeren in Kunst
en Cultuur. Investeren is subsidiëren met een hoger doel, voor de lange termijn. Wij zien
een investering die onze gemeente verfraait en levendiger maakt. Investeren in Kunst
en Cultuur maakt onze inwoners gezonder en onze gemeente meer waard.
In onze gemeente moet het voor iedereen veilig zijn om deel te nemen aan het verkeer.
Voetgangers, fietsers en automobilisten.

Hoofdstuk 2 Samenwerken aan wonen

We blijven bouwen naar behoefte, kwaliteit vóór kwantiteit. Ook blijft de PK
zich de komende jaren met succes inzetten voor betaalbaar wonen, voor jong
en oud, voor gezinnen en alleenstaanden.
De doorstroming moet op gang komen. Levensloopbestendige woningen
voor senioren zijn hard nodig. We zullen alle mogelijkheden verkennen om
te zorgen dat er ook woningen beschikbaar zijn en blijven voor onze eigen
inwoners. Dat er steeds meer mensen van buiten onze regio onze prachtige
gemeente ontdekken, heeft als voordeel dat de krimp hierdoor
vooruitgeschoven wordt.
Wij blijven voorstander van actief grondbeleid door de gemeente. Ook
nemen we spelregels op bij bestemmingsplanwijzigingen, verkaveling en
vergunningverlening. Op deze manier proberen we regie te krijgen en te
houden op de ontwikkelingen en onze eigen inwoners een grotere kans te
geven op de woningmarkt in onze gemeente.
Onze keuzes:
1. Wij verlenen alle medewerking aan initiatieven voor verbouw tot, of nieuwbouw van,

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•

•
•
•
•

Wordt, gelet op de dubbele vergrijzing waarvan in onze gemeente sprake is,
samen met initiatiefnemers stevig ingezet op het realiseren van
levensloopbestendige woningen.
Wordt op dit moment samen met initiatiefnemers gewerkt aan de
totstandkoming van de hier bedoelde woningen in de verschillende kernen.
Zijn de startersleningen, overeenkomstig de geldende provinciale regeling,
verruimd.
Onderzoeken we, voor de realisering van tiny houses, momenteel waar dit kan.
Lopen op dit moment diverse ontwikkelingen, zoals onder andere:
-Collectief Particulier 0pdrachtgeverschap in Afferden
-uitgifte kavels Wellerlooi (Droogstal zuid 2e fase)
-ontwikkeling woonzorgcomplex in Bergen, 40 zorgappartementen
-een particulier initiatief in het Dorpshart Afferden, ca. 17 wooneenheden
-een particulier initiatief in Nieuw Bergen, 11 appartementen sociale huur
-een particulier initiatief in Nieuw Bergen, seniorenappartementen middeldure
huur
-grondaankoop in Well en Bergen t.b.v. woningbouw

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

éénpersoonswoningen,
sociale
eengezinswoningen,
woningen
in
het
middenhuursegment en seniorenwoningen, zowel koop als huur.
Bij grotere projecten willen wij de bouw van sociale huurwoningen standaard opnemen
in het bouwbesluit. Destion moet ruimte geboden worden om de woningvoorraad van
seniorenwoningen en éénpersoonswoningen op te plussen.
Wij ondersteunen mensen die een wooncollectief willen vormen zoals een
Knarrenhofje en maken een mantelzorgwoningenbeleid waar kangoeroewoningen een
onderdeel van uitmaken.
Om onze starters een mogelijkheid te bieden, te kunnen voldoen aan de opdracht om
statushouders te vestigen in onze gemeente, maar tevens de toenemende stroom
arbeidsmigranten te huisvesten, onderzoeken we alternatieve oplossingen.
Wij denken aan Tiny Houses die voorzien in meerdere behoeften die spelen in de
maatschappij, maar ook aan flexwoningen die tijdelijke huisvesting mogelijk maken. We
zijn alert op alle impulsregelingen voor de woningbouw vanuit Rijk en provincie
Wij willen alle denkbare maatregelen nemen tegen speculanten en beleggers die ten
koste van onze eigen inwoners willen profiteren van de schaarste op de woningmarkt.
Met actief grondbeleid stimuleren we de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen
en voorkomen we dat grond in handen valt van speculerende beleggers en
projectontwikkelaars.
In samenwerking met de woningcorporaties in de regio regelen we voor mensen, die uit
beschermd wonen komen, goede huisvesting en maken wij afspraken met Destion over
de spreiding van deze doelgroep binnen onze gemeente.

Hoofdstuk 3 Samenwerken aan een gemeente waarin
iedereen mee kan doen

Iedereen die mee wil doen aan de samenleving, moet deze mogelijkheid
krijgen. Samen doen we alles dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving.
•

Samen strijden wij tegen armoede en vóór kansgelijkheid. Kunnen
rondkomen moet een vanzelfsprekendheid zijn. Onze mensen willen niet
betutteld worden, zijn trots, voelen wellicht schaamte. Het doel van de
gemeente is laagdrempelig hulp te bieden waar dat nodig is.

•

Mensen wonen zo lang mogelijk thuis in hun eigen dorp. Tegelijkertijd
zien we dat bij ouderen eenzaamheid vaker voorkomt. Samen bestrijden
wij eenzaamheid.

•

Samen werken wij aan de aanpak van laaggeletterdheid. Nog te veel
mensen hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een
computer of smartphone. Om mee te kunnen doen heb je deze
vaardigheden wel nodig. Laaggeletterden geven niet snel toe dat ze
moeite hebben met lezen en schrijven, vaak schamen ze zich. Ze weten
niet dat er hulp is om basisvaardigheden te verbeteren.

Onze keuzes:
1. Wij kiezen voor een samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt
2.

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•

•
•
•
•
•

Hebben een groot deel van de uitkeringsgerechtigden een trajectplan en leveren
naar vermogen een tegenprestatie. Dit heeft geresulteerd in een regionale
koppositie qua uitstroom.
Worden uitkeringsgerechtigden ingezet op het "bakfietsen" project waarmee
zwerfafval wordt bestreden.
Is er een Projectplan Bergen Beweegt Natuurlijk 2020-2024 opgesteld.
Is er samen met partners een lokaal beweegakkoord opgesteld.
Wordt, bij reconstructie- en herinrichtingsopgaven, openbare ruimte zoveel als
mogelijk A-niveau (hoog niveau, mooi en comfortabel) en toegankelijk ingericht.
Zijn looproutes naar het woonzorgcomplex toegankelijk gemaakt.

3.

4.
5.
6.

7.

wat je geslacht, geaardheid of geloof is. De PK streeft naar emancipatie en
gelijkwaardigheid.
Signalen van armoede dienen serieus opgepakt te worden. Gevolgd door
laagdrempelige inzet door samen te werken met instanties als Synthese,
Thuisadministratie Humanitas, Stichting Welzijnsbevordering Bergen en Stichting
Zevenwouden.
Om gebruik te kunnen maken van een vangnet (regeling, toeslag, enz.) hanteert de
gemeente Bergen (L) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Wij willen
deze grens verleggen naar 120% van de bijstandsnorm en specifiek bij Stichting Leergeld
naar 130% van de bijstandsnorm.
Samen zorgen wij voor een goede Schuldhulpverlening. Wij willen schulden oplossen
voor ze leiden tot veel sociale ellende en onnodig hoge kosten. Wij willen hulpverlening
die er op gericht is om de mensen te helpen en niet om hen ‘aan te pakken’.
Wij blijven ons inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk
te begeleiden. Een inkomen is een basis voor een menswaardig bestaan.
Door de nieuwe inburgeringswet zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de
inburgering van nieuwkomers in onze gemeente. Van nieuwkomers verwachten we wat
we van elke inwoner van onze gemeente verwachten: dat je je best doet, dat je je
gedraagt en dat je opkomt voor de vrijheden en grondrechten van anderen.
Wij willen samenwerken aan kansen voor arbeidsmigranten. Samen willen we kijken hoe
we hen welkom willen heten als ze hier langer blijven wonen.

Hoofdstuk 4 Samenwerken voor behoud van goede zorg

Alleen door samen te werken, houden wij de zorg in stand binnen de
financiële middelen die daarmee gepaard gaan. Iedereen krijgt vroeg of laat
te maken met een behoefte aan zorg. Zorg voor ouderen, zorg voor mensen
die ziek of kwetsbaar zijn, is daarom een basisbehoefte en een basisrecht. De
behoefte aan zorg laat zich niet sturen. Het kan en zal iedereen raken, direct
of indirect via ouders, kinderen, familie of buurtgenoten.
De gemeente Bergen heeft een toenemende verantwoordelijkheid op het
gebied van zorg, waardoor een zorgvuldig, menselijk en rechtvaardig
gemeentelijk beleid een absolute noodzaak is. Een beleid dat uitgaat van de
menselijke maat en de behoeften van onze inwoners.
Onze keuzes:
1. De PK pleit voor kwalitatieve zorg, zo persoonlijk, dichtbij en makkelijk mogelijk.
2. We maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid in netwerken van mensen met een
zorgvraag.

3. We willen zorgen voor gezondere en gelukkigere levens en zetten daarom in op

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•

•
•
•
•
•
•

Zijn wij er, ondanks de landelijke toename van kosten op het gebied van Jeugd en
Wmo, zonder indexering van begrotingsbedragen, in geslaagd om de kosten
beheersbaar te houden.
Vindt, op regionaal niveau voor Jeugd, WMO en Participatiewet, sturing en inkoop
plaats.
Is het uitvoeringsplan "Samen verder" met uitgangspunt Positieve Gezondheid
opgesteld.
Wordt er continu afgewogen of voorliggende voorzieningen voldoen aan de
zorgvraag.
Is geïnvesteerd in POH-GGZ Jeugd.
Vindt er structureel overleg plaats met de huisartsen over beleid en uitvoering.
Is de positie van algemeen maatschappelijk werk versterkt en vergroot.

gezondheid, welzijn en preventie. Uiteindelijk leidt deze preventieve aanpak ook tot
minder dure zorg.
4. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach. Door een
recept uit te schrijven voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur
kan de patiënt (opnieuw) ontdekken wat hem of haar gelukkig maakt.
5. Wij willen mantelzorgers ontzorgen. Vroegtijdse signalering en individuele begeleiding
zal uitkomst kunnen bieden.
6. Wij willen het Geheugenhuis in de bibliotheek, een ontmoetingsplek rond het
geheugen.
7. Wij zorgen dat ons sociaal team laagdrempelig benaderbaar is. Natuurlijk voor onze
inwoners, maar zeker ook voor al onze zorgverlenende organisaties en
vrijwilligersinitiatieven.
8. De gemeente kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners
nodig: de huiskamerinitiatieven, de school, de bibliotheek, de sportverenigingen. Wij
werken samen met deze partners om de sociale netwerken in het dorp te versterken.
9. Wij onderhouden een innige relatie met (vrijwilligers-)organisaties, stichtingen en
verenigingen die zich inzetten voor het welzijn van onze inwoners als Bergen Dementie
Vriendelijk, Humanitas, Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) en Bergen Beweegt
Natuurlijk en werken met hen samen.
10. Wij blijven investeren in de voorliggende voorzieningen en preventie. Met te weinig
basisvoorzieningen komen duurdere maatwerkvoorzieningen veel sneller in beeld.

Hoofdstuk 5 Samenwerken voor en met onze jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Door in kinderen en jongeren te investeren,
werken we samen met hen aan een gelukkige, leefbare en houdbare
samenleving. Nu én in de toekomst.
De fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren is een gedeelde
verantwoordelijkheid. De PK wil een samenhangend sociaal beleid voor
gezonde voeding, voldoende beweging, culturele en kunstzinnige vorming,
psychische gezondheid (zoals pesten en verslavingen), verkeersveiligheid,
toegang tot hulpverlening en recreatie.
Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we samenwerken. Samenwerken met
jeugdzorgorganisaties en jeugdhulpverleners. Maar ook samenwerken met
ouders, onze scholen en onze verenigingen. En niet in de laatste plaats:
samenwerken met onze jeugd!
Onze keuzes:
1. De eerste duizend dagen van een leven zijn een belangrijk fundament voor verdere

2.

3.

4.
SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•
•
•

Is er een nieuw onderwijskansenbeleid 2019 - 2023 opgesteld.
Wordt in de regio samengewerkt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Wordt in de regio samengewerkt aan het Regionaal beleidsplan Jeugd

5.

ontwikkeling en kansen. De zogenaamde Kansrijke Start. Maar ook in de jaren daarna
zullen wij ons blijvend moeten inzetten om een gezonde leefstijl aan te moedigen. We
werken hiervoor samen met het Zorg Advies Team (ZAT) en Kansrijke Start.
Het doel van jeugdhulpverlening is deze zorg op termijn overbodig maken voor de
hulpvrager, doordat we jongeren, hun ouders en hun bredere sociale netwerk uitrusten
met de juiste middelen zodat zij goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daarvoor is
uitbreiding in de vorm van een jeugd- en jongerenwerker in het huidige palet van
jeugdzorg in de gemeente Bergen noodzakelijk.
Armoede brengt stress en psychische klachten met zich mee. Bij de ouders én bij de
kinderen. Het is onacceptabel dat kinderen in onze gemeente in armoede leven en
opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan een slechtere
start in het leven. Voor de PK is dat onaanvaardbaar. Wij vinden dat ieder kind mee moet
kunnen doen en dat ieder kind een eerlijke kans verdient.
Er zijn voorwaarden verbonden aan het veilig opgroeien in onze gemeente. Een van die
voorwaarden is verkeersveiligheid. Maar ook dat er gespeeld kan worden in een schone
omgeving. Glasscherven in een zandbak en putdeksels die uit baldadigheid worden
verwijderd zijn voorbeelden van onveilige situaties. Wij zetten zwaar in om de veiligheid
van onze kinderen te garanderen.
We bieden kwetsbare jongeren een perspectief, zorgen voor goede voorlichting en
voorkomen samen met ouders, onze jeugd- en jongerenwerker, jeugdhulp en de
scholen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad kiezen. Om dat voor elkaar te boksen
investeren we in een fijnmazig netwerk, waar professionals, buurtbewoners, ouders,
handhavers en de gemeente, de ogen en oren zijn van wat er onder de jongeren en in
de buurt speelt. Alleen door samenwerking kunnen wij onze jeugd écht motiveren,
stimuleren en inspireren.

Hoofdstuk 6 Samenwerken aan een duurzame toekomst

We willen allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen een toekomst hebben
in Bergen, in Limburg, in Nederland of elders in de wereld. Daar zullen we
wat voor moeten doen. Te beginnen in Bergen (L). De klimaatverandering
laat ons geen andere keuze.
De opgaven, die we hebben, zoals het behoud van de kwaliteit van de natuur
(stikstof-crisis), de landbouwtransitie, de energietransitie, omgaan met
wateroverlast en droogte, zullen veel inspanningen vergen van iedereen. We
willen koste wat kost voorkomen, dat de energietransitie de ongelijkheid en
tweedeling vergroot. Onze energietransitie zal eerlijk zijn.
Onze keuzes:
1. Inwoners moeten deel kunnen nemen aan het EnergieLandgoed WellsMeer (ELWM),

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•
•
•

1

Is in 2020 het programma VerduurSAMEN2030 vastgesteld met als meest
prominente onderdeel Energielandgoed Wellsmeer.
Is maximaal gebruik gemaakt van de landelijke subsidieregelingen voor de
uitvoering van projecten en acties die in het programma waren opgenomen.
Is samengewerkt met Gennep en Mook & Middelaar aan het opstellen van een
Transitievisie Warmte.

In de energiebox voor woningeigenaren zit een ledlamp, radiatorfolie en tochtstrips. Huurders krijgen daarnaast
ook een douchetimer, een stekkerdoos met schakelaar en een koelkastthermometer.

minimaal 50% van de aandelen voor inwoners van de gemeente Bergen. Maar niet
iedereen kan investeren en dus profiteren. De opbrengsten van ELWM moeten daarom
ten dienste komen van de gemeenschap.
2. We gaan energiearmoede tegen. We voeren een omruil-mogelijkheid voor witgoed in
voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en delen aan hen
een energiebox1 uit.
3. Inwoners die samen met hun buren werk maken van duurzame energie, staan we met
advies en startsubsidies bij.
4. We zetten het vastgestelde beleid over zon en wind voort.
5. Onze gemeente sluit zich aan bij operatie Steenbreek2: de tegels eruit en het groen erin.
We zorgen voor containers voor afvoer van die tegels.
6. Wanneer door investeringen het rioolrecht omhoog gaat, vangen we dit
inkomensafhankelijk op.
7. Ons initiatiefvoorstel “naar een positief hondenbeleid” voeren we uit door bijvoorbeeld
het aanbieden van gratis biologisch afbreekbare opruimzakjes voor hondenpoep.
8. We ondertekenen het schone luchtakkoord en gaan ermee aan de slag.
9. We zorgen voor voldoende laadpalen.
10. Van het gas af mag niet betekenen dat we overstappen op de smog veroorzakende
houtstook.
11. We werken niet mee aan de vestiging van megastallen in onze gemeente.
12. Bij vestiging van bedrijven het advies van de GGD hierin doorslaggevend. De gezondheid
van mensen is altijd leidend.

2

Stichting Steenbreek is opgericht met een missie: de trend van de verstening te stoppen, zowel in de publieke als
private ruimte, en onze leefomgeving in Nederland duurzaam te vergroenen. https://steenbreek.nl/

Hoofdstuk 7 Samenwerken aan een aantrekkelijke groene
gemeente in de Maasduinen

We wonen in een prachtige gemeente. Dat willen we zo houden en
bovendien nog punten op de i zetten.
Ook in Bergen is de beschikbare ruimte niet oneindig. Dus niet alles kan
overal. We moeten duidelijke keuzes maken. We laten ons bij de inrichting
van onze gemeente leiden door het water- en bodemsysteem als leidend
ordenend principe.
Onze keuzes:
1. We willen een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem, dat kan omgaan
met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

2. We zijn voor een natuur-inclusieve landbouw en steunen boeren daarin actief. Ook bij

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•
•
•

Is beleid ontwikkeld met aandacht voor het landschap: Landschapsvisie Maasdal
is vastgesteld.
De Maasheggen landschap is daarbij geland in de Maasdalvisie en wordt nu
uitgevoerd.
zijn gesprekken gaande met externe partijen over de wijze waarop kan worden
ingezet op het herstel, behoud en beheer van kleine landschapselementen.

sloop van leegstaande stallen, of her- en nevenbestemming, of bij het ruilen van
gronden. Boeren zijn de hoeders van ons landschap. We hebben oog voor het
verdienmodel van de boer.
3. Geen vergunningen voor nieuwe intensieve veehouderijen en geitenhouderijen.
4. We streven naar langjarige pacht bij met name natuurinclusief gebruik en stellen eisen
aan het bodembeheer.
5. De groen/blauwe mantel is een beschermingszone. We passen het grondgebruik daarop
aan. We handhaven streng op het slopen van landschapselementen.
6. De gemeente Bergen ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het promoten en zichtbaar
maken van de gemeente Bergen en de Maasduinen.
7. We werken uit in welke gedeelte van onze gemeente we uitnodigend zijn voor de
bezoekers van onze gemeente en in welke gebieden we terughoudend willen zijn. Dit
kan in het Nationaal Park Nieuwe Stijl.
8. We willen een upgrade van het bedrijventerrein de Flammert. Compacter, een betere
uitstraling. We werken hierin samen met de ondernemers.
9. In Bergen is horeca-vriendelijk beleid nodig. En ruimte voor nieuwe concepten.
10. Het is tijd om Mosaïque te vergroenen. Ook in het kader van de hittestress
11. Er is experimenteerruimte nodig voor gebruik leegstaande bedrijven in het
buitengebied, detailhandel in onze kernen en de combi van wonen en werken.
12. Voor de invoering van de omgevingsvisie stellen we een participatieverordening vast,
waarin duidelijk is waar bewoners op mogen rekenen bij de ontwikkeling en uitvoering
van projecten.

Hoofdstuk 8 Samenwerken aan een open en transparant
bestuur in een financieel solide gemeente

De PK staat voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Bergen.
Wij komen op voor burgerzeggenschap en de lokale belangen. Wij hebben
integriteit hoog in het vaandel staan. Een open en transparant bestuur hoort
daarbij. De gemeente maken we samen. Soms voelen mensen zich onmachtig
of hebben ze het idee dat de politiek er niet voor hen is. Juist voor die mensen
spannen we ons extra in. Dat houdt in dat we ons inzetten voor het
versterken van de democratie en vertegenwoordiging.
Onze keuzes:
1.

SAMEN MET DE PK IN HET COLLEGE (2018-2022)
•
•

•
•

•
•
•

Zijn wij er, ondanks de landelijke toename van kosten op het gebied van Jeugd
en Wmo, in geslaagd om de kosten beheersbaar te houden.
Is er, samen met een afvaardiging van de gezamenlijke dorpsraden, gewerkt
aan het traject "Participatie en Zelfsturing", dat geleid heeft tot een
gelijknamige beleidsnotitie.
Is de reconstructie en herinrichtingsopgaven vanuit de samenleving
vormgegeven. Bijvoorbeeld in de Oranjebuurt, Kruisstraat, Hoenderstraat.
Wordt de baatbelasting in principe beschouwd als een doelbelasting. De
toeristenbelasting bijvoorbeeld komt geheel ten goede aan investeringen ten
behoeve van de recreatieve en toeristische sector.
Is de Nota Dienstverlening 2021 vastgesteld en is de uitwerking daarvan in gang
gezet.
Wordt er in het kader van openbare orde en veiligheid een jaarprogramma en
handhavingsverslag opgesteld.
Is het handhavingsbeleid vastgesteld en worden uitvoeringsprogramma's
jaarlijks geëvalueerd.

De PK staat voor een open en transparant bestuur, besluitvorming vindt op een
transparante wijze en zo dicht mogelijk bij de inwoner plaats.
2. Alle onderdelen van de gemeente: gemeentelijke ambtenaren, het college en de
gemeenteraad, alsmede kandidatenselectie zijn onderdeel van een gedegen
integriteitssysteem.
3. De gehele gemeenteraad gaat jaarlijks op training om het uitvoeren van de
volksvertegenwoordigende rol goed te onderhouden, zodat het een scherp en krachtig
orgaan is dat optimaal de belangen van de gemeente behartigt.
4. Er is sprake van een verharding in de samenleving. Dat zien we ook terug in de lokale
politiek. Op inhoud mogen we van mening verschillen, maar niet op het persoonlijke.
Hard op de inhoud, zacht op de persoon.
5. Wij geloven dat veranderingen beter worden wanneer onze inwoners daarover
meepraten. Wij bevorderen inspraak en zeggenschap van onze inwoners. Dus
participatie en inspraak in plaats van informeren en consulteren.
6. De PK zet zich in tegen huiselijk geweld en tegen geweld, bedreiging en discriminatie
van mensen op straat.
7. We investeren volop in armoedebestrijding, goede geestelijke gezondheidszorg en een
veilige inrichting van de openbare ruimte. Dit komt de veiligheid in de gemeente ten
goede, doordat criminaliteit geen overlevingsstrategie of uitlaatklep wordt. Deze
investeringen doen we niet alleen vanuit het veiligheidsoogpunt, we doen ze voor een
leefbare gemeente.
8. We blijven investeren in de gemeente Bergen (L). Een klantvriendelijke gemeente met
een uitstekende dienstverlening.
9. De gemeentelijke begroting is voor de PK een middel om onze doelstellingen voor een
sociaal, leefbaar, duurzaam en levendige gemeente Bergen (L) te verwezenlijken. De
financiën zijn daarbij belangrijk en laten zien welke ruimte we hebben. Maar een
begroting kun je niet los zien van bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid of
klimaatverandering. Daarom bekijken we de gemeentelijke begroting in relatie tot alles
wat er gebeurt in de gemeente.

“Het lijkt soms of de samenleving uitsluitend draait om onoplosbare problemen en onoverbrugbare tegenstellingen.
Maar de PK laat met volle overtuiging een ander, positief geluid horen: we doen het samen!”

Stem 16 maart PROGRESSIEVE KOMBINATIE BERGEN!
Samen maken we het verschil!

➔ Bekijk de online versie van ons verkiezingsprogramma via www.pkbergen.nl
➔ Voor vragen over het programma kun je terecht bij infopkbergen@ziggo.nl

