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Voorwoord.
Bergen op Zoom is een Kansenstad. Onze inwoners zijn trots op waar ze vandaan komen. De
bossen, het water, de historische binnenstad, karakteristieke dorpen, leefbare wijken en fijne
ligging verklaren dat voor een deel. Dit zijn de zichtbare dingen, waardoor we met recht kunnen
zeggen dat we het mooiste stukje van Nederland bevolken.
Er is ook een stukje Bergen op Zoom dat we niet zien, maar vooral voelen. Een stukje
geschiedenis, cultuur en betrokkenheid. En het mooie is; je hoeft hier niet geboren te zijn om
hier vandaan te willen komen. Mensen komen van heinde en ver, vanuit binnen- en buitenland,
om het Markiezenhof te bezoeken, te genieten van ons buitengebied of de sfeer van onze
alom bekende Vastenavend te proeven. Slechts een greep van de zichtbare en onzichtbare
schoonheden die wij hier in huis hebben.
Tegelijkertijd stond de afgelopen periode in het teken van ‘crisis’. Vooral Covid-19 met haar
verstrekkende gevolgen. Op onze gezondheid, maar ook op het betekenisvolle dagelijks
leven. Alles wat ooit vanzelfsprekend was, werd ineens op een weegschaal gelegd. Terwijl
internationaal deze crisis voortduurde, waren we hier lokaal, in Bergen op Zoom, druk bezig met
het financieel, organisatorisch en bestuurlijk gezond maken van onze gemeente. Dat is nog niet
‘af’. Ook de volgende bestuursperiode 2022- 2026 zal in het teken staan van deze ingewikkelde
maar noodzakelijke opgave.
De Bergse VVD blijft onverminderd achter de doelstellingen van het breed gedragen
Focusakkoord staan. Dat wil ten eerste zeggen dat we ons blijven inspannen om de
schuldenlast omlaag te brengen én - nog belangrijker - de exploitatie sluitend te krijgen.
Daarnaast achten we het, als gezichtsbepalende partij, van belang om fors in te zetten op de
benodigde cultuuromslag. De verhoudingen binnen en tussen de gemeenteraad, college van
B&W en ambtelijke dienst moeten én kunnen beter. Wij blijven onze verantwoordelijkheid daarin
nemen.
Dit gezegd hebbende is het nu de tijd om vooruit te kijken. Om niet langer in problemen te
denken, maar vooral in kansen. En dus om te vertrekken vanuit het uitgangspunt dat Bergen op
Zoom een Kansenstad is. Dat is een andere benaderingswijze. Eentje die recht doet aan wat
onze gemeente in haar mars heeft. In dit verkiezingsprogramma vertellen wij u welke kansen wij
zien voor Bergen op Zoom.
Maar… samen zie je meer. Wij nodigen u dan ook uit om mee te denken over deze kansen en
met ons daarover in gesprek te gaan. In de kern gaat het om de mensen die de stad maken.
Met liberale groet,
Dominique Hopmans,
Lijsttrekker Bergse VVD 2022 - 2026
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1. Een kansenstad is een dienstbare stad.
De afgelopen raadsperiode stond voor Bergen op Zoom in het teken
van een financiële opgave. Onze gemeente heeft jarenlang op te
grote voet geleefd. Een groot deel van onze gemeenteraad heeft
zich middels het Focusakkoord toegelegd op het verbeteren van het
financiële huishoudboekje. De Bergse VVD blijft daar onverminderd
achter staan. Dat houdt concreet in dat we de exploitatie op orde
moeten krijgen, waardoor we aan de slag kunnen met de afbouw
van de schuldenlast. Dit is een klus die nog niet geklaard is.

1.1

Waar we verstandig met gemeenschapsgeld omgaan

▶

Wij zijn fel tegen het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB) en het 		
stijgen van andere lokale heffingen. De gemeente moet eerst zelf haar huishoudboekje
op orde krijgen in plaats van het doorbelasten van de financiële schuld naar haar 		
inwoners. Op lange termijn zien wij graag dat de OZB-lasten en andere lasten dalen naar
het landelijk gemiddelde.

▶

De gemeente Bergen op Zoom heeft, vergeleken met gemeenten van vergelijkbare 		
omvang, een fors ambtelijk apparaat. We kunnen door met minder ambtenaren. We 		
investeren in een compacte maar professionele gemeentelijke organisatie die handelt 		
vanuit dienstbaarheid en de inwoner altijd centraal stelt.

▶

Om de schuldenlast af te bouwen, zorgen we voor een jaarlijks begrotingsoverschot 		
van 3 miljoen euro, waardoor we nettoschuldenquote onder de 90% houden.

▶

Om dat te bereiken, zijn impopulaire maatregelen soms onvermijdelijk. Toch kijken we 		
altijd verder dan de bezuiniging alleen en houden daarbij rekening met wat de impact 		
op de samenleving is. We vermijden kortzichtige bezuinigingsoperaties die op lange		
termijn meer kosten dan opleveren, zowel in euro’s als in maatschappelijke effecten.

▶

We gaan niet onnodig hard snoeien in het gemeentelijke takenpakket. We doen wat 		
nodig is. Brengen het voorzieningenniveau terug naar het landelijk gemiddelde. Dat is 		
niet barbaars, maar wel keihard nodig om de gemeente weer financieel gezond te 		
maken.

▶

Waar de gemeente zich terugtrekt, moedigen we onze inwoners, instellingen en 		
bedrijven aan om zelf initiatieven te ontplooien. Zij krijgen daar alle ruimte voor en 		
kunnen rekenen op een faciliterende gemeente. Dat betekent minder belemmerende 		
regels en meer dienstbaarheid vanuit de gemeentelijke organisatie.

▶

We zien toe op een realistische begroting. Meevallers gaan direct naar de algemene 		
reserve, en worden gebruikt om de schuldenlast af te bouwen. Bovendien maken we 		
werk van het risicoprofiel van onze gemeente en behouden we een weerstandsratio
van 1,0.

▶

We zoeken blijvend naar manieren om geld binnen te halen voor onze plannen en 		
projecten, bijvoorbeeld door subsidiepotjes van het Rijk, provincie en zelfs de Europese
Unie aan te spreken.

▶

We verstrekken subsidies aan voorzieningen en activiteiten die van algemeen nut zijn. 		
Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor		
een deel van de inkomsten en aantoonbaar bijdragen aan een maatschappelijk doel.
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▶

We benutten ons landelijk netwerk om meer geld vanuit de landelijke overheid voor het
sociaal domein los te krijgen.

1.2 Waar het belang van onze inwoners voorop staat
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van inwoners staat altijd voorop. Met
eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en
ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.
▶

Ambtenaren denken vanuit het belang van de inwoner en stad. Er wordt gelijkwaardig 		
en dienstbaar omgegaan met inwoners en ondernemers. Zij staan centraal. Geen 		
‘nee, tenzij’, maar oplossingsgericht denken en werken.

▶

Brieven, formulieren en raadsvoorstellen van de gemeente zijn voor iedereen goed 		
leesbaar en begrijpelijk.

▶

Er komt één helpdesk voor alle vragen, problemen en initiatieven. Van daaruit worden 		
inwoners in één keer goed geholpen en warm overgedragen aan de juiste medewerker.

▶

We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een
vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Medewerkers zijn direct bereikbaar zijn
voor inwoners, niet alle communicatie hoeft via de balie. We verwachten een respons 		
binnen twee werkdagen.

▶

De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen 		
hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen zelf uitkomt. We 		
verlengen daarnaast de openingstijden van het fysieke loket en starten met het 		
thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.

▶

Het stadskantoor is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor
zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een 			
medewerker te spreken in plaats van een computer.

▶

Wij willen een toegankelijk stadskantoor. De website wordt één toegankelijk digitaal 		
portaal. Ambtenaren schromen niet een gesprek aan te gaan en nemen het initiatief 		
naar de inwoners en ondernemers toe. De inwoner heeft altijd één vaste 			
contactpersoon.

▶

De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige 		
informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. Wanneer
er sprake is van een datalek, worden de juiste procedures gevolgd.

▶

Een transparante overheid is het fundament voor een eerlijke overheid. De gemeente 		
informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen
over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.

▶

Inwoners worden betrokken bij beleidsvorming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 		
onder andere kennis- en innovatietafels.
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1.3

Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Om de kansen te pakken die Bergen op Zoom rijk is, zullen inwoners en politici samen moeten
werken. We bundelen onze krachten en trekken met plezier samen op om problemen op te
lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente
slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke
besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.
▶

Wij willen dat bij elk raadsvoorstel een kansenparagraaf komt, zodat we bij alle 			
ontwikkelingen buiten de hokjes denken en kansen benoemen.

▶

Het enthousiasme van de samenleving benutten we optimaal. Daarom zitten we 		
initiatieven van ondernemers, verenigingen en inwoners zo min mogelijk in de weg met
regels en vergunningen. We denken proactief mee met deze doeners!

▶

We ondersteunen, zonder dat dat extra geld kost, maatschappelijke burgerinitiatieven,
zoals de Halsterse en Lepelstraatse dorpsraden en wijkcomitées.

▶

Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij
creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te 		
voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

▶

Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente
heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ en zoekt deze actief op. Zo houden we 		
balans bij het maken van keuzes.

▶

De gemeente zet haar online kanalen in om onze inwoners toegankelijk op de hoogte te
stellen van berichten van politie, brandweer en ambulance- en omgevingsdiensten.

▶

Iedereen met een plan of initiatief wordt aangemoedigd dit te delen met de 			
gemeenteraad.
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2. Een kansenstad is een grenzeloze stad.
De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Om alle kansen die
Bergen op Zoom te bieden heeft te benutten, moeten we ook kijken
naar onze buurgemeenten en verder. Samenwerking met onze
buurgemeenten zorgt ervoor dat we diensten efficiënter en met
betere kwaliteit uit kunnen voeren. Ook kijken we naar internationale
kansen, Antwerpen ligt om de hoek!

2.1

Waar we één stad en één gemeente zijn

De stad Bergen op Zoom en de gemeente Bergen op Zoom vormen één geheel. Halsteren,
Lepelstraat, Nieuw-Borgvliet en Bergen op Zoom vormen samen een kleurrijk pallet. We maken
een einde aan het uitvergroten van de verschillen, en kijken als één stad en één gemeente naar
de toekomst. Zonder uit het oog te verliezen dat ons stadshart en onze dorpen, wijken en
kernen ieder op zich bijzonder en uniek zijn.
▶

We zetten een beweging in gang die opkomt voor het collectieve belang van de 		
gemeente Bergen op Zoom, in plaats van het intact houden van oneigenlijke 			
wij-zijtegenstellingen tussen bijvoorbeeld Bergen op Zoom en Halsteren.

▶

We behouden het eigen karakter van Halsteren en Lepelstraat. We kijken naar 			
inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningen in deze kernen, om zo álle leeftijden
de kans te geven in deze prachtige dorpskernen te wonen. Zo houden we ook dit deel
van de stad vitaal.

▶

We vergeten onze gehuchten niet. Hoe klein ook; de Heimolen, de Kladde en de 		
Spinolaberg hebben hun eigen karakter en geschiedenis.

▶

We erkennen het dorpse karakter van Nieuw-Borgvliet als onderdeel van onze stad. Er
komen plaatsnaamborden en we geven ruimte aan unieke initiatieven.

2.2

Waar we verder verbroederen op de Brabantse Wal

▶

Op de Brabantse Wal staat het belang van onze banden buiten kijf. We spreken met één
mond over gezamenlijke thema’s en stemmen zoveel mogelijk met elkaar af. We vragen
bij belangrijke beslissingen om het standpunt van Woensdrecht en Steenbergen en 		
nemen dat bijzonder serieus.

▶

We gaan waar mogelijk gemeentelijke medewerkers op het niveau van de			
Brabantse Wal aannemen. Dat bespaart kosten en voorkomt dubbel werk. Bovendien 		
investeren we zo in meer kwaliteit en professionaliteit.

▶

We staan open voor een intensievere samenwerking met Woensdrecht en Steenbergen
door onze ambtelijke apparaten te integreren. Samen zijn we sterker.

▶

We vragen om een bijdrage van omliggende gemeenten voor onderhoud van 			
voorzieningen en clubs met een regiofunctie op gebied van cultuur en sport. Dit betreft
dan voorzieningen die in die gemeenten niet aanwezig zijn, maar hier wel.
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▶

Op cultuurhistorisch, natuurlijk en toeristisch gebied versterken we de band met elkaar,
en de andere gemeenten die fysiek op de Brabantse Wal liggen: ’t district Zandvliet, 		
de gemeente Stabroek en de gemeente Kalmthout. We gaan actief op zoek naar 		
toeristische samenwerking met bijvoorbeeld de Groote Meer en de Kalmthoutse Heide.

▶

De bruine toeristische borden langs de snelweg staan nu op een verkeerde plek. We 		
zorgen ervoor dat deze naar een goede plek langs A58 en A4 gaan en investeren 		
via publiek-private samenwerking in aparte bruine borden over Bergen op Zoom zelf.

2.3 Waar we intensief samenwerken met Zeeland en Roosendaal
Bergen op Zoom is de voortuin van het populaire Zeeland. Massa’s toeristen passeren onze
stad op weg naar de duinen en stranden. Tegelijkertijd lopen we buiten het seizoen aan tegen
dezelfde problemen; vermindering van voorzieningen en dreigende krimp. We trekken met
de Zeeuwen samen op richting Den Haag en pakken samen de kansen die er liggen: ook ten
opzichte van onze ligging naast Vlaanderen. Daarnaast bouwen we aan de band met onze
buurstad Roosendaal. Samen vormen we de vierde stedelijke regio van Noord-Brabant. Het is
tijd om onze regio op de kaart te zetten en een economische impuls te geven.
▶

We zoeken Zeeland meer op, bijvoorbeeld als het gaat om aandacht voor het 			
tegengaan van krimp en op het gebied van toerisme, water, vervoer, transport, 			
infrastructuur. De banden met Middelburg moeten even sterk zijn als die met 			
‘s-Hertogenbosch. We positioneren ons beter in de Vlaams-Nederlandse Delta.

▶

We vragen bij het Rijk een grenscorrectie aan, waardoor de grens met de gemeenten 		
Reimerswaal en Tholen over de Oesterdam komt te liggen. Dat is bestuurlijk en 			
geografisch logischer.

▶

Een goede verbinding met Zeeuws-Vlaanderen is ook voor onze stad gunstig. We 		
lobbyen samen met Zeeland voor een tolvrije Westerscheldetunnel.

▶

Samenwerken met Roosendaal biedt niet alleen kansen, het is onvermijdelijk en hard 		
nodig. We trekken op zoveel mogelijk fronten samen op en bouwen onze positie als 		
Vierde Stedelijke Regio van Noord-Brabant verder uit. We vertegenwoordigen samen 		
meer dan 140.000 inwoners. Daarom sluiten Bergen op Zoom en Roosendaal zich aan 		
bij de Brabantse 5.

▶

We blijven pleiten voor de Sloebocht bij Woensdrecht zodat goederentreinen vanuit 		
Vlissingen rechtstreeks naar Antwerpen kunnen afslaan en niet meer met gevaarlijke 		
stoffen door de gemeente hoeven te rijden.

2.4 Die voor zichzelf opkomt in Den Bosch, Den Haag en Brussel
▶

We investeren in onze eigen lobbykracht en PR. Daarnaast participeren we in 			
wisselende coalities, gericht op verschillende thema’s (van jeugdzorg tot economische
structuurversterking) met andere gemeenten, regio’s en branches om een vuist te 		
maken richting Den Haag. We claimen waar we recht op hebben.

▶

Waar nodig gebruiken we ons landelijke VVD-netwerk om onze gemeente verder te 		
helpen.

▶

Als transportstad en internationale hub eisen we onze plek op aan tafel bij 			
Rijkswaterstaat. Er moet beter naar ons geluisterd worden.
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2.5

Waar we internationaal en Europees denken en doen

Geen enkele stad in Nederland ligt zó dicht bij een buitenlandse wereldstad als Bergen op
Zoom. We versterken onze banden met Antwerpen en de Vlaamse grensgemeenten. Zij zijn
onderdeel van onze regio, daar handelen we naar.
▶

Er komt een aparte portefeuille ‘internationale zaken’. Eerste actie van een nieuw college
wordt het uitzenden van ambassadeurs naar het Antwerps stads- en provinciebestuur.
We gaan zélf direct banden aanknopen en contact onderhouden met Antwerpen en 		
de Vlaamse grensgemeenten. Daarnaast leggen we contact met het Algemeen 		
Secretariaat van het Beneluxparlement in Brussel. Hierdoor zijn we niet langer afhankelijk
van organisaties als Benego. Indien Benego geen vruchtbare resultaten oplevert, nemen
we initiatief voor ons eigen regio-overleg.

▶

Het wordt makkelijker om te werken in de Antwerpse haven. We zoeken aansluiting via
het Bergs havenbedrijfsleven en investeren in het grensinformatiepunt (GIP).

▶

We zoeken actief naar kansen op cultuurhistorisch en toeristisch gebied. We kijken of er
aan te sluiten valt op Antwerps toeristisch beleid en profileren ons als dezelfde 			
regio naar de rest van Europa.

▶

We lobbyen voor een aansluiting op Vlaamse voorzieningen. We zoeken naar kansen 		
voor hoger onderwijs, mogelijk zelfs een dependance en kijken of een verregaande 		
samenwerking met de Antwerpse ziekenhuiszorg mogelijk is. We dringen er in 			
Den Haag en Brussel op aan dat studeren in België en vice versa zo normaal mogelijk 		
wordt.

▶

We werken beter samen met Vlaamse en Randstedelijke makelaars en 				
projectontwikkelaars om ons als regio te profileren als alternatief voor woningnood over
de grens. Bergen op Zoom heeft baat bij meer starters en jonge gezinnen om zo 		
vergrijzing tegen gaan.

▶

We zetten ons keihard in voor betere grensverbindingen, per auto, bus, fiets en trein 		
(zie paragrafen 3.4 en 3.5). Uitgaan en recreeëren in Antwerpen en Gent moet zo 		
ook gemakkelijker worden, om ons op die manier voor jonge Bergenaren aantrekkelijker
te maken.

▶

We werken met Rijkswaterstaat aan het sterker profileren van het internationale 		
karakter van de A4. Dit door de routes Brussel via de Antwerpse ring en Gent via de 		
Westerscheldetunnel aan te geven op de overheadborden, zoals in omgekeerde richting
met Amsterdam het geval is.

▶

We herzien onze stedenbanden op verborgen kosten. Vriendschappelijke betrekkingen
(jumelages) zijn iets dat uit de samenleving moet komen, niet vanuit het stadsbestuur.

Verkiezingsprogramma Bergse VVD			

Raadsperiode 2022-2026

9 van 32

3. Een kansenstad is een leefbare stad.
Een kansenstad heeft iets van ambitie in zich. Onze grootste
ambitie is misschien wel dat al onze inwoners fijn kunnen wonen
en leven in Bergen op Zoom. De woningnood, het vele zwerfafval,
het stikstofprobleem, hinderlijke verkeerspunten, het zijn allemaal
belemmeringen voor het woongenot. Die pakken we aan. Samen
met de samenleving.

3.1

Waar je goed en betaalbaar kan wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen.
Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan
vinden. Wij willen dat de Bergenaren op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen
vinden. Een huis dat je kan aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Echter, de realiteit
is anders. Op dit moment is de woningnood in Bergen op Zoom groot. Té groot.
▶

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses, 		
knarrenhofjes, startershofjes en mantelzorgwoningen zoals in het kangoeroeconcept. 		
Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun
kinderen blijven wonen.

▶

Met Stadlander maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het 		
stimuleren van doorstroming.

▶

Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van huurwoningen is hard nodig. De 		
woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. Er komt
een zelfwoonplicht voor kopers van nieuwbouwwoningen.

▶

We zorgen in samenwerking met het regionaal bedrijfsleven voor tijdelijke huisvesting 		
voor arbeidsmigranten. We schaffen via de landelijke kanalen voorrangspositie voor 		
statushouders op de sociale huurmarkt af.

▶

We willen dat inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben
om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn 		
digitaal en actueel beschikbaar.

▶

Wij zijn fel tegen het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB) en het stijgen
van andere woonlasten. De gemeente moet eerst zelf haar huishoudboekje op orde 		
krijgen. De financiële schuld betalen met geld van de inwoners is geen oplossing. Op
lange termijn zien wij graag dat de OZB-lasten en andere woonlasten dalen naar 		
het landelijk gemiddelde.

▶

We behouden de starterslening voor toetreders op de woningmarkt.

3.2 Waar we bouwen, bouwen en bouwen
Als Bergse VVD willen wij dat er in de volgende bestuursperiode 2000 nieuwe woningen
bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We
staren ons niet blind op demografische prognoses; we zien kansen voor bevolkingsgroei en
verjonging van onze stad.
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▶

Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en (jonge) gezinnen
wordt onze topprioriteit. Wij willen dat de komende periode 2000 nieuwe huizen		
bijgebouwd gaan worden, door zowel in- als uitbreiding. Op die manier kan iedereen 		
betaalbaar in onze gemeente (blijven) wonen. Bouwen, bouwen, bouwen!

▶

We zien onder meer woningbouwkansen, rondom de Binnenschelde en Lepelstraat, 		
op het voormalig TNO-terrein en in het noordelijk gedeelte van de Auvergnepolder.		
Plein 13 vormen we om tot een woon-werk-gebied. Het Stadskantoor en overige 		
diensten daar huisvesten we in het Braviscomplex.

▶

Door te bouwen bevorderen we de doorstroming bij zowel sociale huur, vrije huur als bij
koopwoningen. Zo krijgen we het voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet
langer onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot
de huizenmarkt voor starters.

▶

Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere 		
procedures voor nieuwbouw en transformatie. We maken hierbij gebruik van de 		
mogelijkheden die de nieuwe omgevingswet ons biedt.

3.3

Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en
veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook
het schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente stimuleert dat de
wijk en buurt schoon blijven. Want als dat goed gebeurt, kan de afvalstoffenheffing omlaag.
▶

We onderzoeken hoe we de openbare ruimte groener en schoner kunnen krijgen en 		
hoeveel geld daar voor nodig is.

▶

We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad. Een stenen omgeving
is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een
omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.

▶

Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. 			
Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en
onderhouden worden van harte aangemoedigd en krijgen alle ruimte van de gemeente.
We maken het gemakkelijker voor onze inwoners om stukken sprokkelgroen te kopen.

▶

Gebruiksgemak wordt uitgangspunt bij Saver. Inwoners worden niet onnodig 			
opgezadeld met veel containers of een te lage ophaalfrequentie. Zo wordt voorkomen 		
dat mensen vuil bijplaatsen.

▶

De zes tikken om afval naar de milieustraat te brengen houden we in stand, omdat we in
een overgang zitten van afval naar grondstoffen (VANG).

▶

Zolang afval door de Bergenaar zelf gescheiden wordt, moeten er meer punten 		
gerealiseerd worden waar dit ingeleverd kan worden. De afstanden in o.a. de Binnenstad
en op de Bergse Plaat zijn nu te groot.

▶

Defecte inzamelpunten worden veel sneller hersteld door Saver.

▶

Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk 		
naar hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf 		
wordt gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is bovendien goedkoper. We 		
zorgen ook dat ondergrondse containers tijdig worden geleegd en goed bereikbaar zijn
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voor omwonenden.
▶

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast		
worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel 		
mogelijk verhaald op de veroorzaker.

▶

We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen
die hiervan gebruikmaakt bijdraagt aan de kosten, of je nu een huis huurt of een huis 		
bezit. De rioolheffing is kostendekkend en niet hoger dan nodig.

▶

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Bergen op Zoom een prettige 		
leefomgeving te zijn. We spannen er ons daarom voor in om het leefklimaat 			
van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren 		
en veilige uitlaatplekken.

▶

We maken afspraken met ondernemers, in het bijzonder fastfood- en afhaalzaken. We		
willen dat zij binnen een grotere straal zelf gaan opruimen (bijvoorbeeld middels de 		
25- of 50-meterregel) en dat er bij drive-ins het kenteken op de verpakking vermeld 		
wordt.

3.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat
▶

De Markiezaatsweg is in toenemende mate ongeschikt voor haar rol als één van 		
de belangrijkste ontsluitingswegen van Bergen op Zoom. Om de verkeersbewegingen
die gaan ontstaan vanuit nieuwe buurten in de Augustapolder het hoofd te kunnen 		
bieden, willen we dat ze verbreed wordt naar 2x2 rijstroken, de rotonde op de kruising 		
met de Laan van Hildernisse eruit gaat en dat de maximumsnelheid naar minimaal		
70 km/h verhoogd wordt.

▶

De Groene Golf op de Randweg-noord kan beter. We willen dat deze gedurende de hele
dag beter werkt.

▶

Niemand wil onnodig stilstaan voor rood licht. Stoplichtinstallaties (VRI’s) zijn beter 		
afgestemd op dynamiek van de verkeersstromen.

▶

De maximumsnelheid op doorgangswegen in het buitengebied kan veilig verhoogd 		
worden naar 80km/h. Dit sluit ook beter aan op de maximumsnelheden in omliggende
gemeenten zoals Woensdrecht.

▶

We pleiten en lobbyen bij Rijkswaterstraat voor een verbreding van de A4/A58 tussen 		
knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat naar 2x3 rijstroken. De huidige 		
flessenhals zorgt voor extra files en gaat daarmee ten koste van luchtkwaliteit, 			
stikstofruimte voor onze eigen projecten en mobiliteit. We trekken hierin samen op met
de Brabantse Wal en de provincie Zeeland.

▶

De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan 		
wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer
proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is.
Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.
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3.5 Met ruimte voor de fiets en het OV
Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan een goede
doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en OV. Door verschillende vormen van vervoer
beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we
onnodige uitstoot.
▶

Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw 			
vervoersmiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Bergen op Zoom 		
bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht 		
op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Een mooi voorbeeld
hiervan is de herinrichting van de Halsterseweg-Zuid.

▶

We zetten ons keihard in voor een treinverbinding met Antwerpen. Dat de huidige 		
intercityverbinding over Breda loopt is onacceptabel. We willen nieuw spoor tussen 		
Hoogerheide en Zandvliet, waar het aansluit op Belgisch netwerk. Deze lobby voeren we
samen met de Brabantse Wal-gemeenten, de provincie Zeeland en Roosendaal.

▶

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede 		
verbinding tussen stad en regio. We willen goed op de hoogte gehouden worden of het
huidige flexibele OV-vervoer op Halsteren en Lepelstraat afdoende is en vragen 		
proactief om cijfers bij de provincie daarover.

▶

We zetten ons in voor een directe busverbinding tussen Bergen op Zoom en 			
Antwerpen. Een stad die om de hoek ligt moet goed bereikbaar zijn. Dat is normaal. We
gaan hierover proactief in gesprek met de Vlaamse overheid, Arriva en De Lijn.

▶

Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de regiotaxi zijn goed toegankelijk. 		
Stations zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.

▶

Het fietsroutenetwerk wordt uitgebreid zonder dat dat extra geld kost. We doen dit 		
samen met de provincie en met sponsoring. We zoeken aansluiting via Essen op 		
het Vlaamse snelfietsnetwerk en zorgen samen met Woensdrecht voor een 			
betere bereikbaarheid van de Antwerpse haven.

3.6 Vol slimme en duurzame oplossingen
Bergen op Zoom moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolens
verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en
draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare
stad. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op
een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we
zelf willen en blijft onze gemeente prettig om in te wonen.
▶

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van 		
innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze 			
nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en
het milieu kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.

▶

Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Bergen op Zoom in 2050. Door
energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken.
Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale 		
opwekking van duurzame energie. We zetten sterk in op de doorontwikkeling van 		
biobased en agrofood economy; daar ligt de toekomst voor onze gemeente.
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▶

Er komen geen nieuwe zonneparken op land. Onze ruimte is te schaars. We kijken naar
mogelijkheden voor het winnen van zonne-energie op het water.

▶

We doen mee met de lobby voor kernenergie. Nucleaire energie is veilig, duurzaam 		
en onmisbaar binnen de energiemix van de toekomst. Binnen onze gemeente grenzen is
geen plek voor een kerncentrale. Bangmakerij en niet-wetenschappelijke argumenten 		
tegen nucleaire energie gaan we tegen in de debatten.
		
▶
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen door
procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.
▶

We zijn terughoudend in het plaatsen van nieuwe windmolens.

▶

Op daken van publieke gebouwen plaatsen we zonnepanelen. We gaan in gesprek met
ondernemers om zonnepanelen op bedrijfspanden te plaatsen. Tevens moedigen we 		
bedrijven aan om hun omgeving grondwatervriendelijk te maken met voldoende 		
grindbakken en regentonnen.

▶

Er komt overal schoon oppervlaktewater, zo snel mogelijk ook op de Binnenschelde. 		
Dat willen we bereiken door de Binnenschelde uit te diepen en de grond te gebruiken 		
voor uitbreiding van woningbouwlocaties zoals de Spaensche Scharen.

▶

Om een florerende agrarische sector te behouden is het belangrijk dat boeren niet 		
onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hun de ruimte hun grond voor meerdere
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie 		
of andere bedrijvigheid.

▶

Wij stimuleren duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de 		
belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. Uitbreiding
van de agrarische sector mag niet ten koste gaan van de stikstofruimte binnen 		
de gemeente. Hier het oplossen van de woningnood en de uitbreiding van 			
bedrijventerreinen.

3.7

Waar we de natuur versterken zonder de stad te beperken

▶

Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte 		
schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is,
met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

▶

We zijn verantwoordelijk genoeg om zelf over onze bossen te beslissen. Juist wij weten
waar de waarde zit, daar hoeft geen provinciale of landelijke overheid over te beslissen.
We lobbyen met de landelijke VVD mee voor het terugbrengen van de verstikkende 		
Natura 2000-status en stellen zelf een verordening op.

▶

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en
behoud van natuur en de versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook 		
belangrijk voor onze economie.

▶

Recreatieve overlast pakken we aan. We zetten extra handhaving in op de Bergse 		
Heide en langs de Balsedreef, verleggen de mountainbikeroutes naar rustige stukken 		
bos en verwijzen MTB’ers naar de Col du Kragge.
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4. Een kansenstad is een bloeiende stad.
Bedrijven in de regio zijn de banenmotor van de gemeente. Als het
goed gaat met onze ondernemers en bedrijven, dan gaat het goed
met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft onze Bergse bedrijven
en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de
rug. Ondanks dat de coronacrisis nu op zijn einde loopt, moeten we
de economie blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers en
bedrijven de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij
aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve
technieken voor de toekomst.

4.1

Waar we trots zijn op onze ondernemers

▶

Bergen op Zoom bemachtigt een plek in de top 100 MKB-vriendelijkste gemeenten (red.
in 2021 stond Bergen op Zoom op de 269ste plek)

▶

Door ondernemers en bedrijven de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels 		
stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.

▶

We maken gebruik van de ligging van Bergen op Zoom aan de A4 als corridor, het 		
Schelderijnkanaal en de toekomstige Schelde-Seineverbinding. Kortom,				
Bergen op Zoom als strategisch knooppunt tussen metropolen als Parijs, Antwerpen en
Rotterdam, om nieuwe bedrijvigheid en klandizie aan te trekken.

▶

We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers en bedrijven terecht kunnen
voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ook na de coronacrisis.

▶

Om de bereikbaarheid van en onderlinge samenwerking tussen bedrijven te versterken,
ontwikkelen we een dienstencampus in en rondom het Bravisgebouw, waarbij zorg een
belangrijke factor vormt.

▶

Ondernemers en bedrijven krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar 		
waarop alle lokale lasten staan vermeld.

▶

Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij 		
het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. Hiervoor 		
passen we de verordening winkeltijdenwet aan.

▶

We zetten de lobby bij de provincie voort om ons te profileren als een sterke regio 		
en zetten daarbij in op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Hierbij trekken we 		
op met de gemeenten op de Brabantse Wal en Roosendaal als kernpartner in de vierde
stedelijke regio van Noord-Brabant. Daarbij is het van belang dat er meer banen komen
binnen onze eigen gemeentegrenzen.

▶

Wij zien de Theodorushaven als een kansenhaven. We geven alle ruimte aan versterking
van de bestaande logistieke structuren en versterken onze samenwerking met			
Antwerpse en Rotterdamse haven. De haven moet gebruikt worden door bedrijven die
daadwerkelijk baat hebben bij hun ligging aan de kade. We privatiseren de haven 		
zodat de commerciële potentie beter benut gaat worden waardoor we als gemeente er
geen verlies meer op maken.
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▶

Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn 		
voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van
ondernemers in een winkelgebied of industrieterrein hieraan bijdraagt, bevorderen we 		
de bedrijfsinvesteringszones (BIZ).

▶

De gemeente houdt een actuele kansenkaart bij, waarmee ze ondernemers of 			
ontwikkelaars die zich aanbieden direct wegwijs kan maken in de ruimtelijke 			
mogelijkheden binnen onze stad.

4.2 Waar we kansen pakken in de kansenpolder
Onze gemeente kent relatief weinig werkgelegenheid en relatief veel mensen in de bijstand of
de WW. Om Bergen op Zoom economisch toekomstbestendig te maken en op de kaart te
zetten zijn meer banen nodig, zowel voor praktisch geschoolden als theoretisch geschoolden.
De beschikbare gronden zijn echter schaars.
▶

We benutten het volledige potentieel van onze bestaande bedrijventerreinen zoals 		
Noordland, Theodorushaven en de Lage Meeren.

▶

Om onze achterblijvende werkgelegenheid op te krikken en werkloosheid aan te pakken
stellen we de Auvergnepolder beschikbaar voor de komst van een duurzaam			
bedrijvenpark. We zorgen daarbij voor een gezonde mix van theoretische en 			
praktische werkgelegenheid, aansluitend op onze topsectoren Agro en Biobased.

▶

Voorts kijken we naar mogelijkheden om kleinschalige bedrijven plek te geven. Daarbij
denken wij aan een uitbreiding van de Oude Molen/Schans-6 of het braakliggend terrein
tegenover Philip Morris.

4.3

Waar de binnenstad bruist en bezoekers van buiten aantrekt

▶

We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, 			
detailhandel en horeca. Ook verruimen we de vestigingsmogelijkheden door 			
het opstellen van ruimere bestemmingsplannen en maken we het voor 				
vastgoedeigenaren makkelijker om de bestemming van een pand te wijzigen. Zo maken
we de stad prettig en leefbaar.

▶

Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en 		
oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt bij een centraal evenementenloket
als iets misgaat. De Bergse VVD is tegen het inperken van de hoeveelheid evenementen
in onze stad en is vóór het proactief binnenhalen van aansprekende evenementen en 		
festivals.

▶

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. De huidige 		
uitbreiding van terrassen op de Grote Markt en het Beursplein zijn een groot succes. 		
Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf 			
verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.

▶

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. 		
Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige binnenstad vol
met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

▶

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen
dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat winkeliers
ook klanten als gast kunnen ontvangen.
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▶

Recreatie en toerisme zijn cruciaal voor onze lokale economie. Het VVV wordt op een 		
moderne, digitale manier ingevuld. Daarnaast moet er een fysiek inlooppunt (voor 		
inwoners en toeristen) blijven. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang 		
zij rekening houden met natuur.

▶

De vaarroute Amsterdam-Parijs aan het Schelderijnkanaal is een grote toeristische kans.
We zorgen voor aanmeerplaatsen voor cruiseschepen en voor een aantrekkelijke 		
verbinding naar het centrum, eventueel in combinatie met de jachthaven.

▶

De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit
van recreatie en toerisme.

4.4 Waar we onze recreatieve hotspots verder uitbouwen
Bergen op Zoom zou geen Kansenstad zijn zonder al haar mooie plekjes. Onze bossen,
wateren, parken en monumenten kennen een enorme aantrekkingskracht. Over de jaren is hier
veel in geïnvesteerd. De gemeente moet echter vóórdat ze geld verstrekt kunnen garanderen
dat deze plekjes toegankelijk zijn, maar ook dat ze goed beheerd en onderhouden worden. Er
zijn te veel voorbeelden van ’voltooide’ projecten waarbij dit net wat anders liep, zoals de
Grebbe, het Ravelijn, de Blokstallen 3, Fort de Roovere en de spuiters bij de Dikke Boom. We
denken vooruit en voorkomen dat vrijwilligers steeds weer voor de oplossing moeten zorgen.

Rondom het water
▶

De Boulevard heeft veel potentieel. De komst van nieuwe horecazaken rondom de 		
Binnenschelde gaven het gebied een enorme impuls. Deze beweging omarmen wij 		
volledig. We bouwen verder aan onze recreatieve strip door ruimte te geven aan 		
innovatieve concepten.

▶

Ook sport vormt een deel van de identiteit van de Boulevard. We kijken daarbij in het 		
bijzonder naar mogelijkheden om watersport te stimuleren. Niet te vergeten: het Rondje
Binnenschelde. We zorgen voor meer rustpunten in dit populaire wandel- en 			
fietsgebied.

▶

We maken werk van een passende invulling van de voormalige Stadsspeeltuin.

▶

Wij pleiten voor een échte aanpak van de waterkwaliteit. Een verbod op motorboten is		
niet aan de orde. Juist de bewoners van de Bergse Plaat moeten de kans hebben 		
om daar te recreëren.

▶

We pleiten voor frequente vervoersbewegingen middels publiek-private samenwerking.

▶

Parkeren op de Boulevard blijft gratis. Wel kijken we of we de camperplaatsen beter 		
betaalbaar kunnen maken voor de gemeente.

▶

We promoten de locatie op en naast het skatepark als evenementenlocatie, 			
bijvoorbeeld voor de Bergse kermis en voor aansprekende festivals.

▶

De Waterschans is geschikt voor bijzondere evenementen zoals in 2019 met het 		
openluchtspel Supersum. Er is geen bewoning in de buurt en parkeren is geen 			
probleem. Daarnaast is deze plek goed afsluitbaar. Dat maakt dat de Waterschans een
bovenregionaal unieke setting met veel aantrekkingskracht biedt voor festivals, 			
biënnales, zomerkampen, kerstmarkten, sport en spel en veel meer.
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In onze parken
▶

We maken meer initiatieven mogelijk in onze parken; Kijk-in-de-Pot, het Anton van 		
Duinkerkenpark, de Melanen en op ‘t Ravelijn. Kleine evenementen als bootcamps en 		
grote(re) evenementen zoals de foodstoet en het circus passen hier prima.

▶

We geven ruimte aan kleine ondernemers in de parken, zoals ijs- of eetkraampjes.

▶

De parken zijn goed verlicht en voelen veilig aan. Er komt cameratoezicht op bepaalde
hotspots; voor junks en zwervers geen ruimte in de parken.

▶

De Melanen is waardevol voor de hele gemeente. Wel wordt deze plek ingezet om 		
wateroverlast in de buurt tegen te gaan, met zo min mogelijk schade aan de zichtlijnen.

In onze bossen
▶

De Bergse Heide en de Balsedreef zijn dé hotspots van ons buitengebied. Het is mooi 		
hoe natuur, sport, recreatie en horeca hier samenwerken en daardoor enorme 			
publiektrekkers zijn.

▶

We doen een beroep op bezoekers en ondernemers om deze gebieden leefbaar 		
en opgeruimd te houden nu de bezoekersaantallen zo groot zijn geworden. Eigen 		
verantwoordelijkheid speelt daarin een grote rol.

▶

We stimuleren gescheiden verkeersstromen; voetgangers en mountainbikers apart.

▶

Er komt meer handhaving rondom deze gebieden om zwerfafval, parkeeroverlast en 		
drankrijden tegen te gaan. Iedereen moet hier veilig aan- en thuiskomen.

▶

Met betrekking tot parkeren zoeken we, wat de Bergse Heide betreft, de verbinding met
parkeermogelijkheden bij het toekomstige Poortgebied. Wanneer daar voldoende 		
plaatsen beschikbaar zijn, ontmoedigen we parkeren langs de Bemmelenberg.

▶

De herontwikkeling van Fort-de-Roovere met trekpleisters als de Mozesbrug en 		
Uitkijktoren Pompejus, is een onbetwistbaar succes. Dit koesteren we door goed 		
onderhoud te plegen en verloedering vroegtijdig in de kiem te smoren.

▶

Natuurlijk vergeten we ook onze andere hotspots niet, zoals bijvoorbeeld de 			
Kraaijenberg.
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4.5 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
Bergen op Zoom wordt gekenmerkt door een rijk aanbod van culturele voorzieningen en
evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen
horeca, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar
samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of
het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event of de Maagd, in Bergen op Zoom is ruimte
voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te
bepalen wat cultuur is.
▶

In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele 			
voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien 		
worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze
bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan onze identiteit.

▶

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 		
cultuurhistorische evenementen zoals de Vastenavend, Sinterklaasintocht, de 			
Mariaommegang en de Krabbenfoor.

▶

We kijken hoe we met minder belastinggeld efficiënter onze culturele infrastructuur 		
kunnen inrichten. Hoe cultuur vanuit de samenleving, dus minder door ambtenaren, 		
wordt gedragen. Zo bereiken we zoveel mogelijk inwoners en bezoekers. We 			
verwachten een verantwoorde omgang met belastinggeld en inzicht in de 			
besteding hiervan.

4.6 Waar we zuinig zijn op onze monumenten
▶

We zijn reeël in het wel of niet toekennen van een monumentale status; een gebouw 		
dat oud is is niet automatisch waardevol en andersom. We nemen ook het 			
cultuurhistorisch karakter van de directe omgeving en de regio mee in de afweging.

▶

Het toekennen van een status kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. We maken
de procedures voor een monumentenaanvraag zo efficiënt en transparant mogelijk en
herzien daarvoor de erfgoedverordening. Bij een waardering van tussen de 70 en 75 		
punten komt het college naar de raad voor een oordeel.

▶

Het Ketrientje wordt, op de kapel na, zo snel mogelijk gesloopt. De situatie van vóór 		
1929, met meerdere geveltjes, wordt gerestaureerd.

▶

We zoeken naar meer manieren om onze monumenten zoveel mogelijk open te stellen
en waantrekkelijk te maken en houden voor het grote publiek, bijvoorbeeld door middel
van publiek-private samenwerkingen op het Ravelijn en Fort de Roovere.

▶

Er komt meer aandacht voor landelijk erfgoed, bijvoorbeeld de boerenhuisjes langs de
Langstraat in Halsteren.

▶

Ook in tijden van bezuinigingen moet er ambtelijke capaciteit zijn voor controle op 		
monumentenzorg, verbouwingen in monumenten en archeologie.

▶

Bij controle op monumenten wordt er een veel groter beroep gedaan op expertise in de
samenleving. SBM, ervaren architecten en leden van de geschiedkundige kring worden
vrijwillig ingezet om controles te voeren namens de gemeente.
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4.7

Waar we tolerant zijn en stadsbelang voor ogen houden

▶

Geluid van auto’s, treinen, uitgaanspubliek en spelende kinderen hoort bij bepaalde 		
delen van onze stad. Deze vormen geen geldig bezwaar.

▶

We gunnen mensen hun barbecue, open haard of kampvuur, zolang het veilig gebeurt
Vermeende overlast van houtrook tegengaan is geen gemeentelijke taak.

▶

We leggen in de communicatie over grote woningbouwprojecten meer de nadruk op 		
het belang van het project voor de stad, zoals het oplossen van het woningtekort. Meer
samen schouders eronder en minder ‘not in my backyard’-denken.

▶

Horecaondernemers krijgen meer vrijheid om een aantrekkelijk uitgaansklimaat te 		
creëren. Correcte en bevlogen horecaondernemers krijgen de mogelijkheid om 		
na 2.30u nog gasten binnen te laten.
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5. Een kansenstad is een veilige stad.
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.
Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Bergen
op Zoom veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen.
Dat de stad niet alleen veilig is, maar iedereen zich ook veilig voelt.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met
inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een
veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken, gaan we overlast
tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om
herhaling te voorkomen.

5.1

Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

▶

De politie en boa’s zijn zichtbaar op straat en in wijken. We eisen bij het politiedistrict 		
en het Rijk dat er meer wijkagenten komen en dat deze meer aanwezig en zichtbaar zijn
in de wijken. Politie en handhaving werken meer samen en delen informatie, waar 		
mogelijk preventief. Op die manier vormen ze een sterke tandem.

▶

We vragen het politiekorps om erop te letten dat wijkagenten minder wisselen van wijk.
Daardoor hebben mensen in de wijk een vertrouwd gezicht als aanspreekpunt.

▶

Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 		
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 		
buurtpreventieverenigingen en Whatsappgroepen. Inwoners en wijkagenten werken 		
daarbij samen.

▶

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Bergen op Zoom
veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan
het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.

▶

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals 			
Whatsappfraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor 			
inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van 		
cybercrime.

5.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt
Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding,
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament
van onze samenleving.
▶

Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden
of overlast veroorzaken. Raddraaiers en overlastgevers worden aangesproken en indien
nodig gesanctioneerd. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die
van het lokaal gezag.
		
▶
Illegale straatraces zoals op de Kijk in de Pot en bij de Nettorama pakken we aan.
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▶

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld 		
is helemaal uit den boze, zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de 		
publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters 		
die geweld gebruiken pakken we keihard aan.

▶

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen
met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het 		
leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar de georganiseerde 		
criminaliteit.

▶

Straatintimidatie pakken we keihard aan. Er is al een sisverbod en we gaan hard 		
optreden met boa’s, politie en campagnes. We geven duidelijk het signaal af dat wij dit
niet accepteren, dat we slachtoffers serieus nemen en zoeken naar manieren om 		
daders te bereiken.

▶

Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat
en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en 			
gecontroleerd met een ‘very irritating police aanpak’. Daarbij zetten we in op 			
patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden gedwongen 			
hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.

5.3 Waar we consequent handhaven
▶

Er móet meer geld naar handhaving. Op die manier willen we af van papieren tijgers: 		
regels en afspraken die niet gehandhaafd kunnen worden. Het aantal fte’s op 			
handhaving moet worden verdubbeld.

▶

Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit.
De kosten van extra handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op degenen die 		
overlast veroorzaken of overtredingen begaan.

▶

Parkeerbeheer verbreedt haar focus door breder te gaan signaleren dan enkel
verkeersproblematiek. Er is een kort lijntje naar de boa’s en politie. Het aanpakken van 		
wildparkeren blijft desondanks hoog op onze agenda staan.

▶

Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Indien nodig
gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen we dat ze
gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun 		
veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten.

▶

Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven, vloeit het bedrag terug in de 		
gemeentekas. Dit doen we door gebruik te maken van het bestuursrecht (de 			
bestuurlijke boete). Dit geld kunnen we dan weer inzetten om onder meer de 			
veiligheid te verbeteren.

▶

We geven buurtpreventieteams alle ruimte en nemen hen serieus. Buurtpreventieteams
krijgen een vaste boa of ambtenaar als aanspreekpunt.

▶

Handhaving moet integraler. Er moet meer samengewerkt worden met politie en 		
brandweer. Er moet meer inzicht gegeven worden in welke beslissingen er genomen 		
zijn, waarop gehandhaafd is en welk effect dit heeft gehad.
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5.4 Zonder illegale drugshandel
▶

Wij gaan lobbyen bij Den Haag voor meer en efficiëntere inzet van politie en 			
marechaussee. We willen meer blauw op straat tegen drugsdealers en meer blauw in 		
het buitengebied tegen drugsdumpingen. Juist onze stad en onze regio hebben dit nu 		
nodig.

▶

We werken nauwer samen met de FIOD en Marechaussee. Inwoners worden 			
opgeroepen verdachte situaties en mogelijke witwaslocaties direct bij hen of de lokale
politie te melden.

▶

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op 			
ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als 		
deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.

5.5

Met een grote verkeersveiligheid

▶

Verkeersveiligheid heeft onze topprioriteit. We richten onze straten en wijken, in het 		
bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in 			
samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners. Vrachtverkeer blijven we
daarom weren uit het centrum. Op termijn willen we de binnenstad verkeersluw 		
maken, zodat aso’s geen kans hebben om hard te rijden en hinderlijk wild te parkeren in
onze binnenstad.

▶

We maken budget vrij voor het veilig maken van de grote probleemkruispunten. Daarbij
staat de kruising Jacob Obrechtlaan x Erasmuslaan bovenaan onze lijst. Deze veiligheid
moet ook in tijd van financiële malaise gewaarborgd blijven.

▶

We stoppen met het versmallen van wegen als vermeende veiligheidsmaatregel. Dit 		
werkt averechts en zorgt voor gevaarlijke situaties.

▶

Bij een herinrichting van een straat of plein rondom een basisschool worden meer 		
maatregelen genomen om die omgeving veiliger te maken. We zorgen onder meer voor
voldoende kiss-and-ridegelegenheid voor ouders die hun kinderen met de auto 		
brengen.

▶

Door extra handhaving aan te nemen (zie paragraaf 5.3) kunnen we ook beter actie 		
ondernemen tegen vrachtverkeer op de Centrumring. We nemen pro-actief contact op
met Rijkswaterstaat over duidelijk verbodsborden voor het vrachtverkeer langs de A58
en A4.

▶

50km/h blijft de standaard op doorgangswegen. Het aantal 30km/h-zones blijft beperkt.
Wel blijven we kijken naar plekken waar de verkeersveiligheid in het geding komt ten 		
opzichte van de doorstroming.

▶

Middels een publiek-private samenwerking maken we één of meerdere transferiums 		
mogelijk, zodat ondernemers in de binnenstad veilig bevoorraad kunnen worden.

▶

We handhaven het verbod op scooters en brommers op de Grote Markt.
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6. Een kansenstad is een menselijke stad.
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Daar zijn we zuinig op. Een
mensenleven kent voor- en tegenspoed. Het is daarom van belang dat we
naar elkaar omkijken. Maar ook dat er een gemeente klaarstaat met de juiste
ondersteuning wanneer het even tegenzit. Bergen op Zoom moet een stad
zijn waar iedereen meedoet en waar mensen zich ontplooien.

6.1

Waar zoveel mogelijk mensen aan ‘t werk gaan

Werk is van groot belang voor de mens en samenleving. Werk zorgt voor contact met andere
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en
draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving.
▶

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing 		
richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden en hoe dit aansluit 		
op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk te groot is, begeleiden we 		
onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.

▶

Het onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende 		
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn of haar opleiding.

▶

Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een
baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we 		
het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

▶

Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je inkomen 		
erop vooruitgaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen 			
we nieuwe armoedegevallen.

▶

Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je 		
bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht,
verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen
als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en 		
integratie.

▶

De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en
blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen
we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand 		
komen door mensenwerk, niet door een computer.

▶

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen 		
met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere
escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale 		
gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, 		
bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.
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6.2 Waar iedereen meedoet en integreert
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun
verantwoordelijkheid is, maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht
anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor
gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van
nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze
samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden,
kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
▶

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg 		
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen 		
gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

▶

De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor
betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid 		
tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te
leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, 		
kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.

▶

Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar de peuterspeelzaal om 		
achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge
kinderen.

▶

Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, 		
de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+ rechten, antisemitisme en de Bergse
cultuur.

▶

We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen 		
subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze 		
gericht zijn op behoud van eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden 			
ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.

6.3 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle
zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt
georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen
buurt van je oude dag kan genieten. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor
een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk
naar de buurtwinkel kan gaan.
▶

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we
geven passend is.

▶

Tevens moeten de administratieve lasten tegen het licht gehouden worden. Zorggeld 		
moet in principe terecht komen bij de inzet van directe zorg.

▶

Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. 		
Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen 		
niet langer gaat, vinden we dat er binnen drie weken opvang beschikbaar moet 		
zijn. Thuiszorg wordt wanneer nodig binnen één dag geregeld.
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▶

We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht 		
kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket.

6.4 Waar we het ziekenhuis niet hoeven missen
▶

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar 		
zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten zijn goed
bereikbaar en benaderbaar. Een huisartsenpost in Bergen op Zoom is daarom cruciaal.

▶

Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. 			
Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo
zorgen we voor de basisondersteuning in het dagelijks leven.

▶

Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen 		
daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners 			
bij de huisarts, de huisartsen zelf en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste
ondersteuning.

▶

Dat het nieuwe Bravisziekenhuis tussen Wouw en Roosendaal goed bereikbaar is 		
vanuit onze gemeente is voor de Bergse VVD van groot belang. We willen een 			
‘spoedstrook’ langs de A58 en een directe busverbinding met Bulkenaar. Dit gebruiken
we als voorwaarden in de afhandeling van het vertrek van Bravis.

6.5 Waar iedereen zichzelf kan zijn
▶

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en 		
geweld tegen LHBTIQ+’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo
makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

▶

We willen dat Bergen op Zoom een regenbooggemeente blijft.

6.6 Met extra aandacht voor onze ouderen
▶

Bergenaren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten 		
daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden. 			
Daarbij valt te denken aan woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen, zoals 		
een Knarrenhof. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

▶

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Dat mag niet ten koste gaan van de 			
doorstroming op de woningmarkt. Daarom blijven we in gesprek met 				
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te 		
passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met
een beperking.

6.7

Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.
Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare
samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in
beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met
scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van
jong tot oud kan sporten.
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▶

We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer 		
een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op 		
een andere plek wordt gecompenseerd.

▶

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden 		
we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. 		
Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het 		
logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het 			
minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen 		
nauw met elkaar samenwerken, zodat zij problemen op tijd signaleren.

▶

Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente 		
besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners.

▶

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere 		
doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de faciliteiten.

▶

Sportevenementen zijn een manier om Bergen op Zoom op de kaart te zetten, te 		
verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met 		
organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.

▶

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke
behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en 		
racisme is geen plek in Bergen op Zoom.

6.8 Waar we toegankelijk zijn
De Bergse VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een Bergen
op Zoom dat voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent dat Bergen op
Zoom een stad is waar iedereen overal kan komen. Er zijn een aantal
acties ingezet om dit doel te bereiken. Zo is er initiatief genomen door
verschillende stichtingen om op het gebied van bereikbaarheid en
toegankelijkheid meer samen te werken. Dat gaat niet alleen om een veilige en toegankelijke
openbare ruimte. Toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, hotels, restaurants en
cafés horen daarbij, maar ook toegankelijkheid van informatie. In 2020 werd het manifest
“Iedereen doet mee” ondertekend door de gemeente Bergen op Zoom. Dit manifest betekent
dat de gemeente zich gaat inzetten voor een inclusieve stad. We blijven ons op allerlei manieren
inzetten voor mensen met een beperking, want voor ons geldt: iedereen doet mee.
▶

De Bergse VVD blijft erop hameren dat bij nieuwe initiatieven ervaringsdeskundigen om
advies gevraagd worden. Zij kunnen beoordelen of een project toegankelijk is.

▶

We zijn alert op de toegankelijkheid van informatie. De website van de gemeente 		
voldoet daar niet aan. Ook mensen zonder computer(vaardigheden) moeten op een 		
klantvriendelijke manier geholpen worden.

▶

We willen meer pleisterplaatsen binnen de stad realiseren. Dat wil zeggen; plaatsen 		
waar mensen even tot rust kunnen komen, maar ook meer openbare toiletten en meer
bankjes.

▶

We accepteren niet dat in onze stad mensen thuis blijven en vereenzamen omdat zij niet
in staat zijn om aan het dagelijkse leven mee te doen.

▶

We faciliteren initiatieven die ertoe leiden dat onze inwoners zich kunnen redden met 		
hun taalvaardigheid, hun leesvaardigheid en hun schrijfvaardigheid.
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7. Een kansenstad is een jongerenstad.
Jongeren zijn de toekomst van Bergen op Zoom. Daarom
verdienen jongeren extra politieke aandacht. Een groot deel
van de jongeren is gehecht aan het historische karakter en de
mensen in onze prachtige stad. De realiteit is echter dat jongeren
beperkte mogelijkheden hebben om hier te studeren en een
woning of passende eerste baan te vinden. Als we echt van
onze jongeren houden zoals zij van de stad houden, moet dit
veranderen.

7.1

Waar je fijn kunt opgroeien en opvoeden

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij,
door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen
opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het best. Daar zijn
we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er
geen jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat
onze jeugd normaal kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers
plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat. Maar
nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat
moet zo snel mogelijk worden opgelost.
▶

Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak 		
krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet 		
effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders 		
verwachten wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun 		
kinderen.

▶

Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig
stickers en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die
hulp krijgen dit de rest van hun leven als last meedragen.

▶

Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt
dat hulp effectief geboden kan worden.

▶

De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 		
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar 		
naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.

▶

Preventie, het voorkomen van hulp, is zeer belangrijk. Zo voorkomen we dat we 		
zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we 		
daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen 			
en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te 		
zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.

7.2

Waar onderwijs een gelijke start biedt

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we
kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op
school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote
rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.
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▶

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk,
maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, 		
biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het 		
voorkomen van thuiszitters in het onderwijs.

▶

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 		
achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 			
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

▶

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij de vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys, huiselijk geweld en
andere problemen. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

▶

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte
in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op 		
het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen door 		
diverse doelgroepen worden gebruikt.

▶

Kinderopvang is zoveel mogelijk te vinden in brede scholen. Ouders horen geen 		
problemen te hebben met het heen en weer rijden van hun kinderen.

▶

Lepelstraat behoudt haar basisschool.

▶

Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor 		
een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we 		
naar kiss and ride parkeerplekken, bijvoorbeeld bij Brede School de Schans. 			
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.

▶

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de 		
klas, op het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het maken 		
van afspraken die pesten tegengaan en voorkomen.

7.3

Met de kans om in eigen stad te wonen en door te leren

▶

Er komen betaalbare woningen voor studenten en starters. Bij het verdelen van 		
socialehuurwoningen krijgen onder andere jongeren een voorrangspositie op anderen.
Daar zetten wij bij woningbouwcorporaties keihard op in.

▶

We geven ruim baan aan jongeren in de Binnenstad. Om te wonen, ontspannen 		
en ondernemen. Zij brengen het leven terug in het centrum van Bergen op Zoom

▶

Bij nieuwbouwprojecten krijgen jongeren die in Bergen op Zoom wonen voorrang bij het
inschrijven op deze projecten. Er worden hierover afspraken gemaakt met ontwikkelaars
en eigenaren.

▶

We blijven ons inzetten voor een HBO of universiteit in Bergen op Zoom. Wij denken 		
hierbij aan campusconstructies zoals de zorgcampus Vrederust en het DAB-lab, waarbij
bedrijven en onderwijs elkaar op een campus kunnen versterken. Dit zorgt 			
voor onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren.

▶

Ook zetten wij ons in voor de versterking van het al bestaande MBO/MBO+ onderwijs en
uitbreiding van het aanbod van studierichtingen.
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▶

We zorgen voor genoeg stageplekken binnen onze gemeente. Iedereen moet op de 		
fiets vanuit huis een stageplek kunnen vinden. We zoeken binnen onze eigen 			
organisaties alleen stagiairs uit onze eigen gemeente.

▶

We kunnen geen kroegen bijtoveren, maar wel alle ruimte geven aan horeca, feestjes, 		
evenementen en recreatie. We maken werk van gave evenemententerreinen zoals de 		
Waterschans.

7.4

Waar we jongeren serieus nemen

▶

We blijven jongeren actief betrekken bij de politiek en nemen de adviezen van de 		
jeugdraad daarbij zeer serieus. We moedigen jongeren aan om zich aan te sluiten bij de
jeugdraad.

▶

Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met
scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van 			
de jeugd en bespreekbaar maken van mentale gezondheid kunnen veel problemen 		
worden voorkomen.
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