
DE PK WERKT!
STERKER EN SOCIALER

De Progressieve Kombinatie begeeft zich altijd tussen de mensen, luistert en
handelt daarna(ar). Het verleden heeft bewezen dat de PK werkt.

Verkiezingsprogramma PK Bergen 2014-2018

Werk
De PK doet lokaal wat nodig is om Nederland uit de crisis te helpen en te werken aan het land van 
morgen. Waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben – met een fatsoenlijk inkomen.

Lokale politiek wordt steeds belangrijker nu de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke 
voorzieningen in handen van de gemeente komt. Gezien de recessie van de afgelopen jaren zijn er 
steeds meer mensen langs de kant komen te staan. In het kader van de decentralisatie-opdracht is 
het vanaf 2015 de taak van de gemeente om deze mensen zo snel mogelijk te bemiddelen naar 
regulier werk. Dit is voor de gemeente een geheel nieuw werkterrein. De samenwerking met 
partners is een noodzaak omdat veel inwoners van de gemeente Bergen hun emplooi vinden buiten 
de gemeentegrenzen. Verder zal er ook een grote inspanning nodig zijn om mensen die
begeleiding op de werkplek nodig hebben te laten participeren in regulier werk. Nu kan de 
menselijke maat winnen. In de gemeente worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en 
werkzoekenden. Er worden plekken vrijgemaakt voor diegenen die niet 100% productief kunnen zijn 
maar daarom niet minder recht hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega’s. Dat kan 
beginnen bij de gemeente zelf met het scheppen van “werkervaringsplaatsen” en “leerwerkplekken”.
Uitgangspunt bij het leveren van een “tegenprestatie” voor bijstandsgerechtigden is dat er mensen 
zijn en blijven, die buiten hun schuld failliet gaan of werkloos worden. We moeten ophouden 
pechvogels er permanent van te verdenken klaplopers te zijn. In onze competitieve samenleving zijn 
er bovendien steeds meer mensen die te onhandig, te ziek of te beschadigd zijn om betaald werk te 
verrichten en te houden. Ook die mensen verdienen ons respect.

We kunnen de werkgelegenheid in Bergen bevorderen door de schat aan natuur- en landschappelijk 
schoon, de rust en de ruimte niet alleen te consumeren, maar ook te promoten en in te zetten voor 
nieuwe recreatieve ideeën.   
De PK ziet de Strategische Regiovisie opgesteld door professor Riet Bakker nog altijd als een 
belangrijk baken voor  de toekomst; een deskundig opgesteld document, met enthousiasme 
onthaald door de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Dit document biedt vele 
winstkansen voor de ”Top van Limburg”.
De PK zal alles in het werk stellen om dit plan ten uitvoer te brengen.  De gevolgen van de 
economische neergang, de bevolkingskrimp en de vergrijzing vragen hierom. Het doel is een regio 
die haar onmiskenbare kwaliteiten tot ontwikkeling brengt en haar specifieke potenties uitbuit om zo 
stagnatie en ontvolking te voorkomen. De leefbaarheid wordt zo ook voor de toekomst verzekerd.
Misschien is de grootste waarde van de Strategische Regiovisie Maasduinen  wel, dat daarin de 
verbondenheid van de regio, ondanks uiteenlopende geografische en culturele oriëntaties, in heldere 
kansen wordt omgezet. Een levendig Maasduinen is een gemeenschappelijke opgave, met een 
gemeenschappelijk perspectief, vooral op werk.
In de Strategische Regiovisie worden twee belangrijke criteria genoemd voor de gewenste 
ontwikkeling van onze regio. Zij moet specifiek zijn en aanvullend aan wat de stedelijke regio’s Venlo 
en Nijmegen te bieden hebben. Die kracht ligt in een bijzonder landschap met unieke 
natuurwaarden. Deze unieke natuur en dit bijzondere landschap zorgen voor een prettige 
leefomgeving en een attractieve toeristische bestemming.
Tegenover de dynamiek van de stad stellen wij rust en ruimte; zij de stenen en wij het groen. 

Pagina 1 van 7



Natuur en landschap zijn onze troeven en het is vanzelfsprekend, dat we daar behoedzaam mee 
omgaan.
Ook moeten we af van het denken in tegenstellingen, de afweging tussen economisch belang en 
natuurbelang. De PK vindt dat beiden goed kunnen samengaan.
Kernbegrippen zijn daarbij kleinschaligheid, duurzaamheid en eigenheid. 
Er wordt door de gemeente actief gezocht naar verborgen armoede. Waar mogelijk ondersteunt de 
gemeente burgers en initiatieven van bedrijven en startende ondernemers.

Zorg
Er gaat veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er steeds meer over te zeggen en dat 
betekent dat het ook anders kan. We hebben de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, 
dichtbij mensen te organiseren (bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen), en de eigen kracht van 
mensen en hun netwerken te versterken. Maar we moeten dat wel met heel veel minder geld doen. 
Politici praten daarbij over “de drie decentralisaties in het sociale domein”, maar in gewone taal 
betekent het dat de gemeente verantwoordelijk gaat worden voor de AWBZ, de jeugdzorg en bijna 
alles wat met arbeidsparticipatie te maken heeft.

Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk. Net als 
het voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden. 
Aan marktwerking in de zorg, accountantsterreur en alsmaar uitdijende verantwoordingssystemen, 
hebben we een enorme hekel. Het moet goed, nabij en samen met de mensen die zorg nodig 
hebben.

De overgang van de jeugdzorg gaat met veel onzekerheden gepaard, maar biedt ook kansen voor de 
gemeente. Nu wordt het echt mogelijk om effectief in te zetten op preventie, waarbij onderwijs een 
essentiële pijler is. Daarom vinden we ook dat de gemeente onderwijs en jeugdzorg zo veel mogelijk 
in samenhang moet bekijken. 

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Dat geldt zeker als je ouder bent. En als 
dat niet lukt omdat je door je leeftijd op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, 
bijvoorbeeld omdat je minder goed kunt lopen of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, 
zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving. 
En soms moeten we zorgen voor ondersteuning op maat.

Het is nog lang niet allemaal in kannen en kruiken, maar wij benaderen de zorg in de toekomst met 
onderstaande uitgangspunten in het achterhoofd.
Fatsoenlijke zorg blijft er voor iedereen, ook voor mensen die weinig te besteden hebben.
We besteden geld zo veel mogelijk aan daadwerkelijke zorg, en zo weinig mogelijk aan 
management, organisatie en andere overhead.
Kleinschalige initiatieven, dicht bij mensen in de buurt, krijgen de voorkeur boven grote 
gecentraliseerde voorzieningen. Via concepten als sociale wijkteams organiseren we die zorg in de 
frontlijn.
Geen enkel bestaand instituut is belangrijker dan het welzijn van de patiënt.
Zorgverleners in de frontlijn zijn bij uitstek in staat om de beste oplossing voor problemen van 
gezinnen en individuen te selecteren. Frontlijnmedewerkers krijgen daarom alle ruimte, ook voor 
mogelijk onconventionele oplossingen.
De opzet van zogenaamde “zelfstandige wijkteams” voor zorg wordt door de PK als positief ervaren. 
Die wijkteams fungeren als één aanspreekpunt voor diverse zorgvragen. Dat is een pre. 
Laagdrempelig en dichtbij mensen. Wel zullen de wijkteams goed gemonitord moeten worden op 
hun functioneren omdat zij ook gaan indiceren. Het zijn dus niet ambtenaren aan de keukentafel die 
dat doen.
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Vertrouwen geven aan zorgprofessionals betekent ook dat we proberen ze zo weinig mogelijk met 
uitvoeringsregels dwars te zitten. En we waken ervoor dat de politiek niet bij ieder incident meteen 
een nieuwe controlebureaucratie optuigt.
Bij te abrupte veranderingen in de jeugdzorg zullen er wachtlijsten ontstaan. Dat is het laatste dat 
we willen. Daarom willen we de overgang van de jeugdzorg zo veel mogelijk samen met de 
zorgaanbieders organiseren.
We zijn voorstander van de “Achter de voordeur” aanpak. Andere gemeentes hebben daar al 
positieve ervaringen mee. Belangrijk kenmerk van deze aanpak: één gezin, één plan, één regisseur.
We bezuinigen niet op noodzakelijke zorg als de zorgvrager geen alternatieven heeft. Maar waar die 
alternatieven er wel zijn, doen we daar ook een beroep op. Bijvoorbeeld door hulp van familie en 
naasten, of door een eigen bijdrage voor wie meer dan genoeg te besteden heeft.
Waar overheidszorg vervangen kan worden door oplossingen vanuit “eigen kracht”, heeft dat laatste 
de voorkeur. Echter een beroep op “eigen kracht” is echt niet in iedere situatie mogelijk of 
realistisch, en het mag dus nooit een makkelijk excuus worden om botte bezuinigen op 
noodzakelijke zorg door te voeren.
Het instellen van een commissie van bezwaar en beroep is een must.
We gaan niet verder mee doen in allerlei aanbestedingsprocedures als dat niet nodig is. We hebben 
een voorkeur voor langlopende contracten met betrouwbare partners. Behoud van lokale 
werkgelegenheid is een belangrijk element bij de keuze van de zorgaanbieder.

Veel mensen nemen zelf een deel van de zorg voor geliefden op zich. Die mantelzorg is enorm 
belangrijk, zowel voor de verzorgde als voor de mantelzorger, maar ook voor de samenleving als 
geheel. Mantelzorg koesteren we dus, en wij zullen ons sterk verzetten tegen nieuwe verplichtende 
elementen. Met name voor lichamelijke verzorging is zo nodig altijd een professional beschikbaar.

De gemeente Bergen kan deze taken niet alleen uitvoeren. Daarom heeft de gemeente
Bergen zich aangesloten bij diverse uitvoeringsverbanden. Hoewel de PK er de noodzaak van inziet, 
blijft zij waakzaam dat de uitvoering van het beleid past bij de samenleving in de gemeente Bergen 
en strookt met onze opvattingen over goede zorg, zoals hierboven omschreven. 

Onderwijs
In de komende raadsperiode zullen zich op het gebied van onderwijs tal van ontwikkelingen voor 
doen. Wellicht is het niet meer mogelijk dat elke kern zijn eigen basisschool heeft. De PK stelt zich 
op het standpunt dat goed onderwijs voorop staat. Kinderen moeten een goede start kunnen maken. 
De jeugd, de jongeren moeten naar de bibliotheek kunnen gaan. Lezen is een middel om te komen 
tot betere onderwijsresultaten en dus meer kans op werk en welvaart.
De PK steunt het doel van passend onderwijs: zoveel mogelijk kinderen in het
reguliere onderwijs tot hun recht laten komen. Maar het onderwijs moet wel in staat zijn deze taak 
op een adequate manier te realiseren. Voor kinderen die niet binnen het “passend onderwijs” 
kunnen functioneren zal regionaal goed speciaal onderwijs moeten worden aangeboden.

Veiligheid
De PK is van mening dat de burger mag rekenen op een veilige leefomgeving. Onveilige
plekken of plekken waar een burger zich onbehaaglijk voelt, verdienen serieus aandacht en hierop 
volgt gedegen maatwerk.
Contact met politie dient laagdrempelig te blijven. Het garanderen van wettelijke aanrijtijden van 
ambulances en brandweer, ook voor onze buitengebieden, mag wat ons betreft nooit een punt van 
discussie zijn.
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Leefbaarheid
In onze gemeente met haar vele krimpende kernen is leefbaarheid een cruciaal woord. Gemakkelijk 
op te voeren als noodzakelijk, maar niet zo gemakkelijk in te vullen. In deze tijd van bezuinigingen 
ligt het woord participatiesamenleving op ieders lip. “De burgers moeten het zelf doen, gemeenten 
op afstand, zelfsturing”, dat zijn dan de kreten. De gemeente schept de kaders en daarbinnen 
mogen de inwoners van een kern hun vrijwilligerswerk verrichten. Zo wil de PK dat niet. Als politiek 
en als gemeente zullen we de kaders ook moeten durven loslaten en de regels, indien nodig, 
afschaffen. “De gemeente doet mee in plaats van dicteert”. Wij zullen met een initiatiefvoorstel 
komen. Daarin zal ook het burgerinitiatief een plaats krijgen.

De gemeente kan wel werken aan randvoorwaarden. Zo kan de gemeente zich bezig houden met: 
actieve benadering van potentiële vrijwilligers,  kan uitvoering gegeven worden aan de DOP’s (zijn 
ze trouwens nog up to date?). Ouderen en jongeren hebben wat de PK betreft recht op een 
ontmoetingsplek. Om jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun dorp willen we graag 
een jeugd-/jongerenraad met vertegenwoordigers uit iedere dorpskern. We willen met de jeugd in 
gesprek over hun wensen. Wat is er eigenlijk met de gehouden enquête onder de jeugd gebeurd?
Het verenigingsleven is het cement van de samenleving in onze kernen. Dat moeten we krachtig 
ondersteunen. De initiatieven moeten natuurlijk uit dat verenigingsleven komen. Dan faciliteren wij. 
Het is dus niet alleen een kwestie van subsidiëren.
Fusies van verenigingen tot een sterkere omnivereniging verdient aanbeveling wanneer het 
bestaansrecht hiermee positief beïnvloed wordt. Dit is echter alleen mogelijk wanneer er draagvlak 
is van betrokken verenigingen.

Wonen
Onze regio biedt een geweldige kans voor bouwen met een bijzondere eigen waarde.
Demografische ontwikkelingen mogen niet leiden tot bouwen voor leegstand, maar tot
afgestemd bouwen op maat. Vergrijzing vraagt om zorgarrangementen waar mensen zo lang 
mogelijk kunnen blijven wonen, dichtbij goede voorzieningen in hun vertrouwde omgeving.
De PK zal zich inzetten voor kwaliteitsverbetering van de leefomgeving met nadrukkelijk oog voor 
energiezuinige, liefst energie neutrale woningen.
Grootschalige nieuwbouwprojecten zijn met het oog op de krimp overbodig.
Afbraak van onaantrekkelijke en inefficiënte woningen en deze vervangen door nieuwbouw zullen wij 
stimuleren.
Tegelijk willen wij starters op de woningmarkt, jonge stellen die kiezen voor wonen in het
“buitengebied” ofwel het platteland of de kleine kernen, welkom heten.
Wij zullen hier creatieve oplossingen voor moeten vinden.
Wij zullen er voor moeten waken dat de leeftijdsopbouw van onze inwoners in evenwicht blijft, het 
aantrekkelijk blijven en maken voor jonge gezinnen is een van onze prioriteiten.
Exclusiviteit mag niet betekenen dat ons woonmilieu uitsluitend een reservaat wordt voor
mensen met geld en mensen op leeftijd.
Het beleid zal er op gericht moeten zijn een pluriforme samenstelling te creëren. Dat wil zeggen dat 
in een wijk alle geledingen van de samenleving hun plek kunnen vinden. Ouderen en jongeren zullen 
elkaar aanvullen om een mooie leefbare woonsituatie te ontwikkelen.
Wij willen dat de gemeente, Destion, bewoners, organisaties en ondernemers (ook in regionaal 
verband) concrete afspraken maken over het investeren in de leefbaarheid van wijken, de kwaliteit 
van woningen, de totale woonlasten (inclusief gas, water, licht en servicekosten) en de invloed van 
huurders op nieuwe, levensloopbestendige, woningen en te renoveren woningen. Daarnaast moeten 
alle betrokkenen gespitst zijn op huurproblemen en overlast, zodat die tijdig gesignaleerd kunnen 
worden en er effectief op kan worden gereageerd. 
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Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie vormen de pijlers van onze regionale economie en werkgelegenheid.
Natuur en landschap bepalen de aantrekkelijkheid van onze streek, maar mogen niet lijden onder 
een te grote toename van het toerisme en de recreatie.
Promotie van toerisme en recreatie moet gezocht worden in kwaliteitsverbetering. Geen massa-
attracties, daar leent onze gemeente zich niet voor,  maar een aanbod dat is gericht op een 
groeiende belangstelling voor natuurbeleving en verantwoord voedsel. We stimuleren activiteiten die 
het bijzondere van onze gemeente over het voetlicht brengen.
Een nog betere ontsluiting van het gebied via wandelroutes en fietspaden, waarbij te denken valt 
aan de routes langs de Maas.
De totale infrastructuur moet een punt zijn van blijvende doorontwikkeling evenals het
straatmeubilair dat als door een ieder als prettig en zeer functioneel wordt ervaren. 
Het is onverantwoord om zwaar beroepsverkeer door onze natuur te leiden.
Waterrecreatie is volop in ontwikkeling en biedt vele kansen in de nabije toekomst.
Verder moeten we ons onderscheiden in het ontwikkelen van totaal nieuwe, misschien wel unieke 
vormen van toerisme en recreatie. Uniek voor de regio, wellicht uniek voor Nederland. Wat hebben 
de recreatieve ondernemers hiervoor nodig?

Landbouw
Schaalvergroting en de noodzaak om de Maas meer ruimte te geven voor natuurontwikkeling 
hebben de landbouw onder grote druk gezet.
Er is ook een toekomst in onze gemeente  voor de agrarische sector.
Maar de PK blijft zich verzetten tegen onbegrensde bedrijfsgrootte in het LOG. Wij willen geen  
(concentratie van ) megabedrijven.
Aan de groei van de intensieve veeteelt zal ook door wet en regelgeving een einde komen. 
Aan huidige gevestigde bedrijven welke levensvatbaar zijn zal maatwerk moeten worden
geleverd, zodat deze bedrijven een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien, zonder door te 
schieten naar de ongewenste megabedrijven. Voor ons gaat het om volksgezondheid, milieu, 
dierenwelzijn en vooral draagvlak bij de bevolking. 
Aan belangstelling voor ecologisch landbouwproducten en streekproducten geen gebrek. De agrariër 
die daar op inspeelt gaat uit van kleinschalig, divers, duurzaam en herkenbaar. Ook hun rol als 
recreatieve ondernemer is niet te onderschatten en maar al te vaak werpen zij zich op als de hoeder 
van ons kostbare landschap. Zij verdienen in de komende jaren onze extra aandacht.

Ruimte, natuur en milieu
Wij willen onze gemeente zo mooi en leefbaar mogelijk houden, binnen en buiten de bebouwde kom. 
Als we ons prachtige Bergen schoon en mooi willen houden, moeten we bewust met onze 
leefomgeving omgaan en dat betekent dat we moeten investeren in duurzaamheid. Daarmee maken 
we Bergen niet alleen gezonder, maar ook aantrekkelijker, voor inwoners en bezoekers.

We tasten het buitengebied buiten de contouren niet aan. Als dat echt onvermijdelijk is, dan zetten 
we de daartoe vereiste compensatie in voor de realisatie van bronsgroene en zilveren natuur. We 
zijn streng op het nakomen van afspraken.
De PK wil dat terreinen die tijdelijk braak liggen worden beplant, bijvoorbeeld met wilde bloemen of 
gras. Zo kunnen Bergenaren, jong en oud, als er behoefte aan bestaat, elkaar daar ontmoeten en er 
samen genieten van de natuur of sport en spel. Daarnaast kunnen deze plekken gebruikt worden als 
dorpsmoestuinen, waarin buurten, schooljeugd, senioren en verenigingen hun eigen gewassen 
kunnen telen.

De PK Bergen is tegen de winning van schaliegas, omdat dit slecht is voor het milieu en het de 
overgang naar duurzame energievoorziening vertraagt.
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De PK wil alle kansen benutten om het plaatsen van zonnepanelen en windenergie te stimuleren. We 
willen kijken of er kansen zijn voor combinatie mestverwerking en biogas.

De nachtelijke duisternis is een pre, een verkoopproduct van de gemeente Bergen. Die moeten we 
dus in natuurlijke omgevingen zoveel mogelijk behouden en herstellen, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van specifieke verlichting van buitenwegen. Lichtvervuiling van stallen gaan we tegen.

Financiën 
De financiële situatie van onze gemeente is nu nog goed en in evenwicht. Dankzij een krachtig nee 
van de PK werden we gevrijwaard van opportunistische grondaankopen, die zeker gezien de huidige 
malaise in de bouw, als een molensteen om onze nek zouden hangen en ons grondbedrijf diep in de 
rode cijfers zouden brengen. Ook is het eigen vermogen alsmede de voorzieningen en reserveringen 
en ons weerstandsvermogen, ruim boven de door de provincie opgelegde normen. Voeg daarbij de 
miljoenen die vrij kwamen na verkoop van onze Essent aandelen en we kunnen stellen dat de 
financiële situatie momenteel op orde is. Er komen echter een paar geweldig zware en grote taken 
af op de gemeente, WMO, Jeugdzorg, Wet Werk en Inkomen. De bijdrage, die het Rijk daarvoor ter 
beschikking stelt is minder dan nu besteed wordt aan deze taken. De gemeente zal hier slim en 
behoedzaam in moeten opereren. De PK zal streng toezien op het kiezen van de juiste partners, de 
financiële consequenties en de rapportages. Wij zullen in de loop van de komende raadsperiode 
moeten beslissen over al dan niet handhaven van het huidige hoge niveau. Het valt financieel gezien 
niet mee om de voorzieningen in het kader van de leefbaarheid van onze kernen op peil te houden. 
Reden voor de PK om voor een (aanvaardbare) OZB verhoging te zijn onder het motto dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Natuurlijk hanteren we wel de hardheidsclausule. De 
verhoging wordt gekoppeld aan leefbaarheidsprojecten in onze dorpen. 

Toekomst gemeente
Nu de discussie over de herindeling  van de baan is, moet er samenwerking in de regio en met 
buurgemeenten worden gezocht en bevorderd. Alleen dan zijn wij in staat al onze taken goed uit te 
voeren, bundeling van krachten dus.
Dit is eens te meer noodzakelijk omdat wij als gemeente door de economische crisis minder geld 
ontvangen van het Rijk, onze voornaamste inkomstenbron. Ook moeten we extra taken op het 
gebied van zorg en werk en inkomen gaan uitvoeren.
Samenwerking kan leiden tot meer afstand. Meer afstand voor de gemeenteraad om zicht te houden 
op de beslissingen die genomen. Hoe houden we dit proces democratisch? Meer afstand voor de 
inwoners van Bergen, verder weg van het besliscentrum. De PK zal er voor waken, dat de voordelen 
van “zorg dichtbij de mensen” ook ten volle worden benut en dat samenwerking niet ten koste gaat 
van de democratie. Belangrijk hierbij is dat de gemeente Bergen met zijn verschillende dorpen zijn 
eigen identiteit behoudt en versterkt. In de pleidooien voor samenwerking ligt het accent meestal op 
bestuurskracht. De eisen die aan de kwaliteit van beleid en uitvoering worden gesteld zijn terecht 
hoog.
Het is duidelijk, dat het  groeiende lokale takenpakket maakt dat die kwaliteit op de schaalgrootte 
van de huidige gemeenten in de kop van Noord-Limburg onvoldoende kan worden verzekerd. En 
daarmee komt de dienstverlening aan de burger in gevaar.
Samenwerking in de hele regio Noord-Limburg ligt dan voor de hand.
Maar dan zijn er wel maatregelen als een vergaande vorm van digitale dienstverlening nodig. En  
voor de mensen die dit nodig hebben een ambtenaar die naar je toe komt.

De PK is er van overtuigd dat burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen (en ook willen) nemen voor 
hun leefomgeving.
Van de gemeente mag een stimulerende en faciliterende rol worden verwacht.
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De gemeente draagt zorg voor de inrichting van de ruimte en werkt mee aan het tot stand komen 
van het vereiste voorzieningen niveau in de kernen.
De economische crisis zal onze gemeente zeker niet ongemoeid laten. We zullen het met
minder moeten doen. Tegelijkertijd vraagt de demografische krimp om duurzame maatregelen op 
economisch gebied, als ook op gebied van wonen en gebruik van ruimte. 
Waar aan ingrijpende maatregelen met betrekking tot het voorzieningenpakket e het serviceniveau 
niet valt te ontkomen zal de PK die maatregelen toetsen aan de begrippen, sociaal, duurzaam en 
solidair en draagkracht.

De PK vindt het van het grootste belang dat de gemeenten in de regio hun beleid met betrekking tot 
volkshuisvesting en voorzieningenniveau optimaal afstemmen, rekening houdend met toekomstige 
behoeften.
 

Bestuur
Bestuurders zijn dienstbaar en gaan correct om met publiek geld. De PK ziet daarop toe.

De kloof tussen burger en politiek wordt steeds groter, zegt men. De hedendaagse burger wil  
inspraak te hebben, ook op gemeentelijke zaken. Dat  gebeurt ook op het werk, op school en als 
consument. De PK zal in de komende raadsperiode zich inspannen om de inwoner van de gemeente 
Bergen instrumenten aan te reiken en samen met hen te ontwikkelen, die die inspraak beter 
mogelijk maakt.
We betrekkeninwoners in een vroeg stadium bij de besluitvorming.
Bekwame ambtenaren overrulen de burger niet maar mobiliseren hen. Voor bestuurders geldt dit 
nog meer.
De PK is er van overtuigd dat er veel talent, kennis en kunde onder onze burgers aanwezig is, maar 
dat we daar nu te weinig mee doen.

Draagvlak ontstaat, wanneer er een beroep op burgers wordt gedaan. Dit draagvlak is de
sleutel tot succesvol beleid en uiteindelijk een goede leefomgeving voor onze inwoners.
Daarom willen wij de burgers vragen met ons mee te denken en daar waar mogelijk mee te helpen 
aan de verdere uitbouw van onze prachtige gemeente  waar het goed werken en wonen is.

Bergen Lb.,
December 2013
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