
 

 

  



 

Voorwoord 

 

 

Beste inwoner,  

 

‘Constructief, Daadkrachtig en Ambitieus’: niet voor niets vormen de eerste letters 

van die woorden samen CDA. Het is de beste beschrijving van het team dat de 

komende 4 jaar uw stem wil zijn in de gemeenteraad van Bergen. 

Dat team bedrijft politiek vanuit de grondbeginselen van het CDA. Die 

grondbeginselen brengen met zich mee dat we als inwoners van onze gemeente 

ieder afzonderlijk, maar zeker ook als gemeenschap, verantwoordelijk zijn voor de 

gemeente waarin we leven. Daarbij past een overheid die haar inwoners in staat 

stelt om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij het nemen van die 

verantwoordelijkheid denken we aan elkaar maar ook aan de wereld waarin we 

leven en de generatie die na ons komt. 

De komende vier jaar kiest het CDA Bergen voor Rust & Resultaat. Rust in een 

gemeente waar het lang onrustig was en Resultaat voor die mensen die al zo lang 

wachten op beslissingen. Wat dat concreet betekent voor u als bewoner, voor uw 

straat of dorp en voor de gemeente en de wereld waarin we leven, leest u in dit 

verkiezingsprogramma. 

 

Namens het team CDA, 

 

Klaas Valkering 

Lijsttrekker 

  



 

Inhoud 

 

We willen overzichtelijk laten zien wat voor plannen wij hebben. Daarom 

vindt uw onze ideeën in de volgorde waarop u ook onze gemeente beleeft. 

We beginnen bij u thuis, dan de straat en het dorp waarin u woont, gevolgd 

door onze gemeente als geheel. We sluiten af met de wereld waarin we 

leven.  

Via onderstaande pictogrammen klikt u – als u dit programma digitaal leest 

– snel door de inhoud heen. U vindt er ook een QR-code. Die brengt u naar 

onze website waar u bijvoorbeeld onze ideeën voor specifieke kernen vindt. 

 

 

 

  

http://www.cdabergen.nl


 

Een huis als thuis 

 

 

 

Als CDA zien we een huis als thuis. De plek die meer is dan een hoopje stenen, maar 

een plek waar je woont, je bestaan opbouwt, een familie sticht of juist van je oude 

dag geniet. Bij dat huis begint ook de gemeentelijke invloed. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de bouw van voldoende woningen, maar ook voor de zorg die 

je thuis ontvangt. Het CDA wil rust brengen op de woningmarkt met als resultaat 

dat iedereen in onze gemeente een woning kan vinden. 

Daarnaast willen we rust brengen in de zorg, meer handen aan het bed en vooral 

ondersteuning van die mensen die dit het hardste nodig hebben. 

 

Het CDA gaat voor het volgende resultaat: 

 

Wonen 

• De bouw van veel meer betaalbare woningen, in plaats van hoogbouw kiezen 

wij voor uitbreiding aan de randen van de dorpen 

• Voorrang voor onze inwoners bij de toewijzing van woningen 

• Een verbod voor beleggers om in deze gemeente (tweede) woningen te 

kopen (de zelfwoonplicht) 

• Een verbod op recreatieve verhuur langer dan 63 nachten van gewone 

woningen 

• Het toestaan van bewoning van recreatiewoningen 

• De bouw van 300 tijdelijke woningen, bovenop de ‘gewone’ woningen die nu 

gepland staan 

 

 Zorg 

• De beste zorg aan huis, dus geen bezuinigingen op de thuiszorg 

• Een taskforce “eenzaamheid” die alle ouderen in Bergen eens per jaar 

bezoekt 

• Het in 4 jaar halveren van het aantal kinderen die in armoede opgroeien 

• Een ouderenadviseur die thuis helpt bij het invullen van formulieren 

• Een gratis parkeervergunning voor thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers 

• Intensivering van de samenwerking met kerken om armoede te bestrijden  



 

Samen in st(r)aat 

 

  

 

In de straat moet je je thuis voelen; een goede buur is tenslotte beter dan een verre 

vriend. Als inwoners van de straat maken we samen met onze buren een prettige 

omgeving. Het is de openbare ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we 

vrij kunnen bewegen of je nu loopt, fietst of met de auto rijdt. En waar we ons veilig 

voelen. 

Het CDA wil rust brengen in het verkeer met als resultaat minder sluipverkeer en 

meer parkeerplaatsen. Daarnaast willen we rust brengen op straat met meer 

wijkagenten en veiligere straten. 

 

Het CDA gaat voor het volgende resultaat: 

 

Parkeren 

• Meer (groene) parkeerplekken in onze straten en minder privé paaltjes 

• Beter onderhoud aan bermen en openbare heggen 

• Een groene-schijf naast de blauwe-schijf waarmee inwoners een halfuur 

gratis kunnen parkeren in onze gemeente 

 

Verkeer 

• Geen sluipverkeer door de nieuwe afslag A9 in Heiloo in Egmond-Binnen 

• De aanleg van een fietstunnel en rotonde bij de kruising Kogendijk/N9 

• Het stimuleren van fietsgebruik bijvoorbeeld met meer en betere fietspaden 

 

Veiligheid 

• Ieder dorp zijn eigen wijkagent 

• Veilige straten met meer verlichting 

• Meer ondersteuning van de brandweer en stipte aanrijtijden 

• Meer geld voor maatschappelijke vrijwilligersorganisaties zoals de 

reddingsbrigades 

  



 

 

  

Ik stem CDA omdat ik de 

mensen als Paul Kager, 

Theo van Velzen Els 

Sentveld, Johan Mekken en 

veel andere op de lijst mijn 

stem toe vertrouw 

Ik stem CDA omdat 

wethouder Valkering rust 

bracht in het centrum van 

Bergen waardoor daar nu 

EINDELIJK iets gaat 

gebeuren 

Ik stem CDA omdat ik 

de raadsleden van het 

CDA altijd kan bellen 

Ik stem CDA omdat zij 

werken aan woningen 

zodat mijn (klein) kinderen 

hier ook kunnen wonen 

Ik stem CDA omdat ze 4 

jaar geleden 900 woningen 

beloofde en ik dat resultaat 

nu terugzie in de nieuwe  

woningbouwplannen 

Ik stem CDA omdat ik 

klaar ben met al het 

politieke gedoe in 

Bergen 



 

Het dorp van Mies tot Maan 

 

  

 

Of je nu vroeger nog gekeken hebt naar “Open het dorp” van Mies Bouwman, of 

vrijdagavond danst op het nieuwste liedje van MAAN, onze dorpen hebben voor ieder 

wat wils. Het dorp is de plek waar we onze sportvereniging, winkels, kerken en 

scholen vinden, maar ook de dokter of het dorpscafé. Ieder dorp heeft een eigen 

verhaal dat waard is verteld te worden. 

Het CDA wil rust brengen in onze dorpen met als resultaat het behoud van 

basisvoorzieningen en een levendig gemeenschapsleven. 

 

Het CDA gaat voor het volgende resultaat: 

 

Voorzieningen 

• Minimaal een school, een huisarts en een supermarkt in elk dorp 

• Een plek om je afval weg te brengen in elke kern 

• Investeren in de dorpshuizen als De Schulp, Hanswijk en De Blinkerd 

• Een busverbinding voor elk dorp 

• Ontwikkelaars moeten meebetalen aan voorzieningen in de wijken waar ze 

(woningen) bouwen 

 

Cultuur 

• De bouw van ateliers en van een bostheater  

• Behoud van ons erfgoed en de gemeentelijke monumenten 

• Meer aandacht voor de geschiedenis van onze dorpen in de lesprogramma’s 

van onze scholen 

• Wij steunen onze musea als bron van cultuur en belangrijke toeristische 

trekkers  

 

Sport 

• Investeren in sportverenigingen zoals bij  

o Duinrand S de kleedkamers 

o VVB de verduurzaming van de accommodatie 

o De realisatie van de Egmondse voetbalfusielocatie  

o Het upgraden van accommodaties van sportverenigingen 

• De gemeente betaalt de contributie voor alle kinderen tot 12 jaar 

 



 

De gemeente als gemeenschap 

 

  

 

Als CDA zien we de gemeente als een gemeenschap. De gemeentelijke overheid 

heeft daarin de plicht te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Alle 

burgers, maar zeker ook mensen met een beperking moeten betrokken worden bij 

de besluiten die over hen gaan. De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. 

Zij dient de burgers te verbinden en niet te proberen alles zelf te doen. 

Het CDA wil meer rust brengen in een gemeente die bestuurlijk lang onrustig was, 

met als resultaat een betrouwbare en dienstbare gemeentelijke overheid.  

 

Het CDA gaat voor het volgende resultaat: 

 

Bestuur 

• Bergen gaat uit de BUCH. Zonder iets te zeggen over het harde werken van 

onze ambtenaren is de BUCH in zijn huidige vorm te duur, te kwetsbaar en 

staat de organisatie te ver af van onze inwoners.  

• Ieder dorp krijgt een eigen “dorpsburgemeester” en we helpen inwoners bij 

het opstellen van een eigen dorpsvisie 

• Iedere wijk krijgt een wijkbudget dat inwoners zelf in kunnen vullen 

• Een ‘rijdende rechter’ voor Bergen die kleine geschillen tussen buren of met 

de gemeente snel beslecht 

• Een App waarmee inwoners makkelijk actief betrokken kunnen worden bij 

nieuwe gemeentelijke plannen 

 

Mee doen 

• Een gemeente die communiceert in begrijpelijke taal 

• Een Lokale Inclusie Agenda met aandacht voor inwoners met een handicap 

• Een aanpassing voor de gemeentelijke website zodat informatie makkelijker 

te vinden is 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

In een verkiezingsprogramma is het gebruikelijk alleen 

nieuwe beloften te doen. Wij kijken ook graag met u terug 

naar vier jaar geleden. Herinnert u zich onze belangrijkste 

belofte nog? Misschien heeft u de borden wel langs de weg 

zien staan of de flyer door de brievenbus ontvangen. We 

beloofden 900 woningen extra bouwen de komende jaren.  

 

De afgelopen jaren heeft onze fractie 

en de wethouder hard gewerkt om die 

belofte te realiseren. Zo werd de 

belofte eerst opgenomen in het 

Formatieakkoord 2019 ‘Nieuw 

Vertrouwen’. Inmiddels kunnen we 

trots melden dat die 900 nieuwe 

woningen ook daadwerkelijk gebouwd 

gaan worden! Het zijn er zelfs 933 

geworden, 33 meer dus dan we er 

hadden belooft. In de laatste 

gemeentelijke woningbouw planning 

(MPG 2021) kunt u de locaties 

terugvinden.  

 

 

 

 

 

Dit is niet ons enige resultaat van de afgelopen vier jaar. Op 

www.CDABergen.nl/resultaat laten we al onze resultaten zien en leggen we ook uit 

wat er niet is gelukt.  

CDA belooft 900 nieuwe woningen! 

2018 



 

De ‘we’ in wereld 

 

 

  

De Coronapandemie heeft ons doen realiseren dat de maakbare samenleving 

zeker niet vanzelfsprekend is. De klimaatverandering zorgt wereldwijd voor grote 

opgaven en vraagt ander gedrag van ons. De digitalisering en de mondiale 

dominantie van dataverzamelaars vragen heldere antwoorden op het gebied van 

persoonsbescherming. 

Het CDA wil rust brengen in een veranderende wereld met als resultaat een 

gemeente die samen met haar inwoners een oplossing zoekt voor grote 

vraagstukken. 

 

Het CDA gaat voor het volgende resultaat: 

 

Energie & Economie 

• Waar mogelijk stimuleren we een circulaire economie. Zo kiezen we bij 

inkopen en aanbesteden  voor ondernemers met een geringe voetafdruk; en 

waar dat mogelijk is krijgen lokale ondernemers voorrang  

• Klimaatplannen maken we haalbaar en betaalbaar 

• Het stimuleren van onderzoek naar kernenergie en waterstof in regionaal 

verband  

• Er komen geen recreatieparken meer bij 

• We staan pal achter onze agrariërs als ondernemers en beheerders van ons 

landelijkgebied, zo komen er in Egmond Binnen bijvoorbeeld geen 

zonnepanelen op de bollengrond in de Sammerpolder 

• Het behoud van de bossen in de Duinen waaronder het Schoorls bos 

 

Digitalisering & Privacy 

• De gemeente beschermt de privacy van haar inwoners en de raad zal hier 

actiever op controleren 

• De gemeente verkoopt geen data van haar inwoners 

 

Samenwerking 

• De gemeente gaat de besluitvorming in de 30 samenwerkingsverbanden 

waar ze bij betrokken is, inzichtelijk maken en de bewoners daarover 

informeren. 



 

 

Tot slot 

 

 

Bedankt voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. De komende vier jaar gaat 

ons team aan de slag op basis van de ideeën uit dit programma. Daarbij geldt dat, 

in onze ogen, een goed politicus met overtuiging een eigen visie moet kunnen 

neerzetten, maar ook altijd op zoek moet zijn naar bredere steun voor haalbare 

oplossingen.  

‘Het compromis is het enige juiste antwoord op het feit dat wij mensen uniek zijn’, 

zei Angela Merkel onlangs. Dat geldt voor ons ook. Wat het resultaat  dat we aan 

het eind van de dag in de gemeenteraad van Bergen voor onze inwoners kunnen 

bereiken is veel belangrijker dan ons eigen gelijk.  

Samenwerking is daarin de enige manier om iets te bereiken. Daarom zijn we altijd 

bereid om onze mening in te ruilen voor een betere. Dat geldt voor onze collega’s in 

de gemeenteraad maar ook zeker voor u als inwoner.  

Mocht u daarom, niet alleen nu voor de verkiezingen maar ook zeker de komende 

vier jaar, met ons in gesprek willen schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen. Onze contact gegevens vindt u op onze website.  

We wensen u veel wijsheid met het maken van uw keuze in maart 2022 en wij hopen 

natuurlijk dat u daarbij kiest voor Rust & Resultaat.  

 

Team CDA 

  



 

 


