
Keuzes voor

een sterke samenleving
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Bergen op Zoom



Mens en Maatschappij
Mensen

Zorg

Leefbaarheid

Wonen en openbare ruimte

Verkeer en vervoer

Werkgelegenheid en economie

Burger en Bestuur

Stad en Ruimte

Algemeen beleid

Financieel beleid

Veiligheidsbeleid

De quotes bij ieder hoofdstuk zijn uit de 
toekomstgesprekken met onze inwoners gekomen

Keuzes voor een sterke samenleving

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Keuzes voor een 
sterke samenleving



CDA-BoZ VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

3 4

Keuzes voor een sterke samenleving

Het CDA staat voor een sterke samenleving!

Het CDA staat voor een samenleving waarin alle mensen zich veilig en 
thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. 
Niemand staat er alleen voor!

Een sterke samenleving gebouwd op samenhorigheid en gedeelde ver-
antwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun leefomgeving. 
Ook de gemeentelijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, or-
ganisaties en bedrijven.

In een sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via 
familie of gezin, wijk, vereniging, geloofsgemeenschap of ander ver-
band. Erop toezien dat we samen leven en iedereen mee laten doen is 
voor het CDA erg belangrijk.

Wij zijn er als CDA-BoZ voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat er 
met iedereen rekening wordt gehouden. Daarom gaan we graag met 
onze inwoners in gesprek zoals met o.a. de toekomst- en korfgesprek-
ken. Weten wat er leeft en hier ook daadwerkelijk wat mee doen. Dit 
zorgt voor een sterke samenleving.

Vanuit deze visie wil het CDA in de gemeente Bergen op Zoom zichtbaar 
en actief zijn!

Woord vooraf
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1.1 Mensen

1.1.1 Hoe betrekken we de jeugd meer bij de maatschappij? 

Samenleven kan niet zonder een besef van rechten en plichten, respect 
voor elkaar, de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen met de 
mensen om je heen en om te zien naar elkaar. Het gaat om inzet voor 
anderen die het eigen belang overstijgen. Om de verbinding normbesef 
en burgerschap te versterken, vindt het CDA-BoZ dat op landelijk 
niveau de maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren moet worden 
ingevoerd.

Op lokaal niveau vinden wij het goed dat, als voorloper voor 
de maatschappelijke dienstplicht, jongeren op de scholen een 
maatschappelijke stage lopen. Centraal bij deze maatschappelijke stage 
moet staan dat de jeugd zich tijdens een stage zich inzet voor anderen. 
Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van ouderen (wandelen, samen 
boodschappen doen, krant voorlezen), verenigingswerk, jeugdraad en 
andere vormen van vrijwilligerswerk.

Het CDA-BoZ wil graag dat jongeren met ouderen in een complex gaan 
samenwonen: mantelzorg in ruil voor lage huur. Het CDA-BoZ wil plekken 
voor jongeren zoals het JOC, het Trefpunt en het Weike behouden. 

De jeugdraad heeft leden vanuit diverse opleidingen middelbare scholen, 
mbo, hbo. Zij denken mee over zaken die er in Bergen op Zoom spelen, 
dit vindt het CDA-BoZ erg waardevol en steunt daarom ook van harte het 
behoud van de jeugdraad.
 
1.1.2 Hoe houdt het CDA-BoZ rekening met de senioren in 
onze gemeente?

Ruim 35% van de samenleving is ouder dan 55 jaar. Het beleid van de 
landelijke overheid is erop gericht dat senioren zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Dit vraagt om voldoende levensloop-bestendige woningen. 

1. Mens en Maatschappij

‘Budgetverant-
woordelijk in eigen 
dorp/wijk en eigen 
regie om zelf de 

dromen te mogen realiseren.’
 

Bert
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De gemeente dient bij het plannen van nieuwbouwprojecten ervoor te 
zorgen dat seniorenwoningen dichtbij de belangrijkste voorzieningen 
zoals winkels en gezondheids-voorzieningen worden gebouwd. 
Bestaande woningen moeten door woningaanpassingen beter geschikt 
voor senioren gemaakt worden. Het CDA-BoZ wil blijversleningen 
faciliteren, om de woningen aan te passen zodat ouderen er langer 
kunnen blijven wonen.  

De senioren in Bergen op Zouden moeten niet alleen geïnformeerd worden 
over de mogelijkheden van woningaanpassingen of mogelijkheden om 
te verhuizen naar andere woningen maar, ook over de mogelijkheden 
van thuiszorg en overige ondersteuningsmogelijkheden.

Het CDA-BoZ vindt dat er extra aandacht besteed dient te worden aan 
de toenemende problematiek van dementie. Dementie leidt tot grotere 
eenzaamheid en een grotere druk op de mantelzorgers. Het CDA-BoZ 
wil graag dat jongeren met ouderen in een complex gaan samenwonen: 
mantelzorg in ruil voor lage huur. Ook zien wij het complex aan de 
Vissershaven, waarbij dementerende bewoners optimale vrijheid kunnen 
genieten, als een initiatief wat verder uitgerold zou mogen worden in 
onze gemeente.

1.1.3 Hoe betrekken we werklozen meer bij de maatschappij?

Een van de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Vrijwilligerswerk is daarom 
een onmisbare aanvulling op het betaalde werk. Vrijwilligerswerk is niet 
alleen de smeerolie van de samenleving, het geeft voldoening aan 
mensen die naast hun werk wat voor anderen willen betekenen, maar 
het geeft ook eigenwaarde en een zinvolle dagbesteding voor mensen 
die geen betaalde baan hebben. Het CDA-BoZ vindt het belangrijk dat 
mensen die een uitkering ontvangen gestimuleerd worden iets terug te 
doen voor de Bergse gemeenschap. Op dit moment gebeurt dit te weinig 
en is het te vrijblijvend. 

1.1.4 Hoe wil het CDA-BoZ omgaan met het vrijwilligersbeleid?

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij onder andere sport, welzijn, zorg en 
cultuur. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente vrijwilligers extra gaat 
faciliteren en waarderen. Vrijwilligers krijgen niets voor de onmisbare 
inspanningen voor een vereniging en leggen er vaak geld op toe. 
Verenigingen hebben het door afnemende subsidies steeds moeilijker 
om hiervoor een vergoeding te kunnen betalen. Bij de extra facilitering 
van vrijwilligers denkt het CDA aan:

1. Bied parkeerfaciliteiten aan in gebieden waar vrijwilligers betaald 
moeten parkeren;

2. Zorg bij projecten waar ook vrijwilligers aan meewerken ervoor dat 
de vrijwilligers de gemaakte kosten kunnen declareren;

3. Stel een waarderingsprijs in voor een organisatie met veel vrijwilligers 
en zorg ervoor dat organisaties vrijwilligers een traktatie kunnen 
geven en vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.

1.1.5 Wie is volgens het CDA-BoZ verantwoordelijk voor de 
dak- en thuislozen?

De gemeente Bergen op Zoom heeft een centrumfunctie voor de 
opvang van dak- en thuislozen, maar dat betekent niet dat de gemeente 
Bergen op Zoom er alleen voor staat. Elke gemeente die valt onder de 
centrumgemeente Bergen op Zoom, moet een bijdrage leveren. Dat 
betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat er voldoende huisvesting 
is zodat daklozen weer een eigen woning kunnen krijgen volgens de 
principes housing first en sober wonen. Daardoor zal het aantal daklozen 
flink kunnen dalen. Het CDA-BoZ wil dat niemand onvrijwillig op straat 
slaapt; er moeten voldoende plekken zijn in de nachtopvang.

1.1.6 Hoe kijkt het CDA-BoZ aan tegen dieren in onze 
gemeente?

Dieren zijn belangrijk voor onze ontwikkeling. Het CDA-BoZ vindt het van 
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belang om dit goed te faciliteren. Het is goed dat er aandacht is voor de 
plaats van dieren en als gemeente moeten wij hier  oog voor hebben. Het 
mogelijk maken van contact tussen mens en dier kan helend werken. 
Hiernaast zien wij ook graag in onze gemeente een dierenopvang/
dierenasiel, alternatieven voor hondenuitlaatplaatsen, zoals omheinde 
vrije hondenspeelplaatsen en ruimte voor schuilstallen.

1.2 Zorg

1.2.1 Hoe betrekken we de bevolking bij het beleid over het 
sociale domein?
 
Het CDA-BoZ wil adviesraden voor de grote nieuwe gemeentelijke 
taken binnen het sociale domein, zoals voor de WMO en Jeugdzorg. 
Het CDA wil een WMO-raad in Bergen op Zoom met een brede 
vertegenwoordiging van belangenorganisaties op het terrein van zorg 
en welzijn. Deze WMO-raad zou op termijn kunnen uitgroeien tot een 
Adviesraad voor het Sociaal Domein. Op die manier kunnen inwoners, 
die van deze gemeentelijke diensten gebruik maken, invloed uitoefenen 
op beleid en uitvoering.

1.2.2 Hoe wil het CDA-BoZ ervoor zorgen dat inwoners de 
zorg krijgen die ze nodig hebben?

Een inwoner moet niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, 
zeker niet als het gaat om vragen over zorg, welzijn of inkomen. Hij of 
zij moet deze vragen zo dicht mogelijk bij huis kunnen stellen. Het is 
van belang dat de behoeftes van die inwoner zo volledig mogelijk in 
beeld komen. Goed doorvragen is daarbij van het grootste belang. Dit 
vraagt om een brede kennis van degene met wie de inwoner in gesprek 
gaat en korte lijnen naar de aanbieders van zorg, welzijn en inkomen. 
Een goede afstemming tussen WMO-consulenten, jeugdprofessionals, 
bijstandsconsulenten, sociaalwerkers en wijkzusters is daarom van het 
grootste belang. Wij willen dat in iedere wijk regelmatig een spreekuur 
gehouden wordt waar al deze disciplines vertegenwoordigd zijn.

Het blijvend ondersteunen van initiatieven als o.a. een zorgboerderij 
vinden wij zeer belangrijk. Evenals oog hebben voor de beschutte 
werkplaatsen, de WVS-ers blijvend bij de maatschappij betrekken en de 
klanten in de geestelijke gezondheidszorg. 

1.2.3 Hoe wil het CDA-BoZ ervoor zorgen dat de jeugd 
gelukkig en gezond opgroeit?

Opgroeiende kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen 
en te benutten. Dat begint vaak op school. Kinderen en jongeren 
hebben het recht op kwalitatief goed onderwijs. Het CDA-BoZ vindt dat 
geen enkel kind buiten de boot mag vallen en onderwijs moet kunnen 
ontvangen. Laaggeletterdheid moet voorkomen en bestreden worden. 
Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moeten verder 
teruggedrongen worden.

Ook binnen onze gemeente moeten leerlingen gebruik kunnen blijven 
maken van goed MBO onderwijs en bovendien zal het CDA zich inzetten 
om ook (meer) HBO aan te kunnen bieden. De vestiging van de HAS 
ziet het CDA als een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod in Bergen 
op Zoom. Het  hebben van HBO-instellingen is belangrijk om jeugd aan 
de stad te binden. Van belang is dat het onderwijs beter aansluit op de 
vraag die de werkgevers ten aanzien van de kwaliteit van het personeel 
heeft.

Het CDA-BoZ wil Investeren in een kindvriendelijke infrastructuur van 
de leefomgeving en goede gezinsbegeleiding. Investeringen in deze 
basisvoorzieningen beperken dure zorgstructuren en inzet van jeugdzorg. 
De Fitfabriek en Sjors Sportief zijn initiatieven die een grote meerwaarde 
hebben voor het bewegen van kinderen. Sporten is gezond en kan niet 
los worden gezien van het aandacht vragen voor een gezonde voeding.

1.2.4 Hoe wil het CDA-BoZ omgaan met mantelzorg?

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt 
wordt ziek en daar zorg je voor. Een naaste buur behoeft ondersteuning 
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en daar neem je je verantwoordelijkheid voor. Dat doen maar liefst 
3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan 75% dagelijks, langdurig 
en intensief, in veel gevallen dag en nacht. Hier hebben wij grote 
waardering en respect voor en wij voelen het als een plicht om hun zorg 
te ondersteunen en te vergemakkelijken. Om dit concreet te maken krijgt 
elke geregistreerde mantelzorger jaarlijks een geste van waardering.

Wij willen mantelzorgers ook meer inspraak geven bij de zogenaamde 
keukentafelgesprekken: de gemeente mag de zorg nooit korten als de 
mantelzorger aangeeft overbelast te zijn. Ook de wijkverpleegkundige 
moet bij het oordeel over hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken 
naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de 
gemeente. Vooraf moet duidelijk zijn welke zorg gebruikelijk is en wat 
daardoor als zorg wordt aangemerkt. Om mantelzorgers af en toe even 
op adem te laten komen, willen wij meer ruimte voor respijthulp (dit is 
tijdelijke hulp ter vervanging van de mantelzorger) en dagopvang. Dit 
vraagt altijd om maatwerk, zodat de familie met een gerust hart de zorg 
even over kan laten aan anderen. Daarnaast moeten mantelzorgers met 
vragen terecht kunnen bij Vraagwijzer.

1.2.5 Hoe wil het CDA-BoZ het armoedebeleid uitvoeren?

Alle aanvragen in het kader van het armoedebeleid moeten veel minder 
bureaucratisch verlopen. 
De aanvraagprocedure moet eenvoudiger, de controle moet 
worden beperkt. De aanvragen komen niet alleen binnen via de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), maar ook via de andere spelers 
binnen het sociale domein, zoals het maatschappelijk werk, vraagwijzer, 
de jeugdprofessionals en de WMO-consulenten. 

Om huurachterstanden en in het allerergste geval ontruimingen te 
voorkomen is het CDA-BoZ voorstander van het inhouden van de 
huur op de uitkering. Dit voorkomt veel ellende en het bespaart veel 
maatschappelijke kosten. Een ontruiming kost de maatschappij ongeveer 
100.000 euro aan maatschappelijke kosten.

Het CDA-BoZ vindt dat de dagbesteding via de WMO gratis moet zijn. 
Hiervoor moet geen eigen bijdrage worden gevraagd. Deze eigen bijdrage 
kan mensen belemmeren om gebruik te maken van deze voorziening.

De Stichting Leergeld geeft nader vorm aan armoedebeleid en kansen 
voor de jeugd. De gemeente moet zich ook gaan inspannen om kinderen 
van ouders die geen uitkering hebben maar slechts iets meer verdienen 
dan het sociaal minimum ook voor ondersteuning door Leergeld in 
aanmerking te laten komen.  Het rapport van de SER over kinderarmoede 
geeft aan dat in die doelgroep er ook grote armoede heerst en dat 
meedoen aan sport geen vanzelfsprekendheid is! Dit vraagt om actie 
door gemeente, vakbonden en werkgevers.

1.3 Leefbaarheid

1.3.1 Hoe wil het CDA-BoZ de leefbaarheid in de wijken/
kernen/dorpen bevorderen?

In iedere wijk moet er de mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten. 
Dat hoeft niet per se in de traditionele wijkgebouwen te gebeuren. Ook 
scholen in de wijk kunnen worden gebruikt als wijkontmoetingspunt. 
Belangrijk is dat jong en oud, valide en minder valide mensen hiervan 
gebruik van kunnen maken. Participatieprojecten moeten door de 
gemeente worden gefaciliteerd.

Een wijk of kern blijft leefbaar als de wijk aantrekkelijk blijft voor jonge 
gezinnen. Het CDA-BoZ wil dat in de wijken en kernen waar de vergrijzing 
en ontgroening sterk is, zorgen voor meer huizen voor jonge gezinnen. 
De vergrijzing en ontgroening in Lepelstraat is hierbij speciaal een punt 
van zorg.

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing dient blijvend gevoed te 
worden en het is van belang om alle wijken stuk voor stuk aan te pakken 
om verval te voorkomen. Zo vindt het CDA-BoZ dat de wijken Meilust, 
Tuinwijk en Noordgeest aangepakt moeten worden.

Keuzes voor een sterke samenleving
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1.3.2 Hoe ziet het CDA-BoZ sport en recreatie in de gemeente 
Bergen op Zoom?

Het beleid op sportgebied moet wat het CDA-BoZ betreft gericht zijn 
op het verbinden van de mensen binnen onze gemeente en anderzijds 
het stimuleren van mensen om te bewegen. Daarnaast biedt sport een 
belangrijke vrijetijdsbesteding voor jongeren. Sportverenigingen spelen 
in het bovenstaande een belangrijke rol en moeten ons inzien een veilige 
plek bieden waarin de leden zich thuis voelen. Ook scholen hebben 
op sportgebied een taak in te vullen gericht op de individuele scholier. 
Het CDA wil stimuleren dat sport laagdrempeliger wordt, zodat meer 
inwoners gaan sporten.  

Het CDA wil dat de gemeente Bergen op Zoom een actiever beleid 
gaat voeren om topsport te promoten. Topsporters zijn ambassadeurs 
voor een gemeente. Een voorbeeld van een topsporter die voor de 
gemeente Bergen op Zoom een ambassadeur is is Rico Verhoeven. 
Het CDA pleit ervoor dat de gemeente, samen met het bedrijfsleven een 
topsport/talentenfonds instelt om topsport te stimuleren, zodat met name 
topsporttalenten van minder financieel draagkrachtige ouders worden 
ondersteund in de extra kosten die ze moeten maken om op hoog 
niveau hun sport te kunnen beoefenen, zoals sporttrainingen, vervoer 
naar landelijke topsportcentra en deelname aan belangrijke wedstrijden 
en toernooien. Door deze faciliteiten kan een talent doorgroeien naar 
nationaal of internationaal niveau en dan een ambassadeur zijn voor 
Bergen op Zoom. De gemeente heeft hier vooral een faciliterende rol 
in en dient deze functies, in samenspraak met sportverenigingen en 
scholen, in te vullen. 

Ten aanzien van het sport hebben we de volgende standpunten:
• Elk kunstgrasveld dat in de toekomst vernieuwd wordt, wordt in de 

toekomst zoveel mogelijk niet met rubber maar met kurk verwerkt. 
Er mag geen enkel risico genomen worden met de gezondheid van 
onze jeugd; 

• Er moet eenduidigheid zijn in de ondersteuning van 
sportverenigingen. De grondslag voor de subsidies moet voor elke 

vereniging gelijk zijn en datzelfde geldt voor de huur van sportparken 
en sportaccommodaties. Zo dient er ook gekeken te worden naar 
goede sportparken met juiste verlichting zoals voor de Lepelstraatse 
Boys;

• Ontwikkelingen van de watersport aan de Binnenschelde juichen wij 
toe, maar we moeten niet vergeten dat de Bergse Plaat ook een 
woonwijk is;

• De zwembaden de Melanen en De Schelp moeten behouden blijven; 
we willen zwemles voor basisschoolleerlingen;

• Het CDA-BoZ vindt sport in de openbare ruimte kunnen beoefenen 
belangrijk. Fitness apparatuur in openbare ruimte, bijvoorbeeld op 
het strand aan de Binnenschelde. Aan de Binnenschelde dienen de 
faciliteiten voor de watersport verbeterd en uitgebreid te worden met 
oog voor de woonomgeving.

1.3.3 Hoe kijkt het CDA-BoZ aan tegen de waarde van 
cultuur?

Kunst en cultuur geven kleur aan onze gemeente en dragen bij aan 
saamhorigheid en identiteit in een rijk en gevarieerd verenigingsleven. 
Wij willen dat er een volwaardig cultureel aanbod bestaat. 

Het CDA-BoZ vindt het belangrijk dat het CKB en de bibliotheek 
laagdrempelige voorzieningen zijn, juist ook voor ouderen en mensen die 
minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. Zo vinden wij 
het ook belangrijk dat kinderen betaalbaar onderwijs in toneel, dans en 
muziek kunnen volgen. Het CDA-BoZ wil een laagdrempelig evenement 
als Palmparkies behouden.

Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om 
waardevolle monumenten zoals o.a. het Markiezenhof, kerken, maar 
ook kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor de komende 
generatie te bewaren. Wij vinden het cultureel erfgoed van extra 
meerwaarde in combinatie met culturele activiteiten.

Keuzes voor een sterke samenleving
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2. Stad en Ruimte

2.1 Wonen en openbare ruimte

2.1.1 Hoe ziet het CDA-BoZ onze gemeente? 

Het CDA-BoZ wil ervoor zorgen dat het totaalplaatje gaat kloppen. 
We zijn als CDA-BoZ realistisch, Bergen op Zoom is geen wereldstad. 
Maar Bergen op Zoom is een hele mooie historische stad, dit willen we 
uitdragen.

Het CDA-BoZ heeft zich de afgelopen periode sterk ingezet om de 
monumentale bomenlijst aan te vullen. Mede door inwoners hebben 
we meer dan 400 bomen op de lijst erbij gezet. Monumentaal betekent 
echter niet dat de bomen alleen beschermd zijn tegen kap. We kunnen 
er veel meer mee doen zodat de bijzondere bomen van onze gemeente 
makkelijker kunnen worden bezocht en meer bekendheid krijgen. Zo wil 
het CDA-BoZ dat de verhalen bij de bomen worden verteld en dat er een 
fietsroute komt langs de belangrijkste monumentale bomen. 

Parken kunnen hun eigen karakter krijgen met een link naar de vroegere 
bestemming. Een park met geschiedenis, mag die geschiedenis ook 
uitademen, hierdoor wordt Bergen op Zoom interessanter voor toeristen. 
De stad is dan het museum van Battle of the Scheld. Zo willen wij 
klaproosvelden (Poppies, de bloemen van de klaproos staan symbool 
voor de grote oorlogen). Daarnaast willen we eerherstel van de Tankval 
op de Vijverberg, het herstellen van de bastions in Kijk in de Pot en het 
herstellen van de kogelvangers.

Het CDA-BoZ wil het gehuchtenplan verder uitrollen over de gemeente. 
De gehuchten mogen wat duidelijker in beeld worden gebracht zoals in 
andere gemeentes. 

Het CDA-BoZ heeft zich de afgelopen periode sterk ingezet voor het 
behoud van ons historisch (religieus) erfgoed, zoals het behoud van de 
Sint Catherinakapel en natuurlijk de monumentale bomen en wij zullen 
ons daar ook de komende jaren sterk voor blijven maken.

‘Laten we zorgen 
voor voldoende 
voorzieningen 
waardoor jong en 

oud in Bergen op Zoom kan 
wonen en werken.’

Bea
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Lege etalages van winkelpanden moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld 
door de historie van Bergen op Zoom zichtbaar te maken. Winkelpanden 
moeten er verzorgd uitzien, eigenaren moeten de verantwoordelijkheid 
nemen zodat panden schoon en goed onderhouden zijn. Op die manier 
krijgt de stad een betere schonere uitstraling. Ook willen we de kunst in 
de openbare ruimte bevorderen. 

2.1.2 Hoe wil het CDA-BoZ de duurzaamheid stimuleren?

Bergen op Zoom kent grote bedrijven met grote loodsen. Kijk maar 
naar het Noordland. Hier zijn kansen om zonneparken te realiseren. 
Het CDA-BoZ ziet zonneweides (velden gevuld met zonnepanelen) 
niet zitten, omdat dit ten koste gaat van het landschap. De daken van 
loodsen zijn ons inziens ideaal omdat deze ruimte dan dubbel gebruikt. 
Het CDA-BoZ wil meewerken aan het realiseren van de doelstellingen 
in het klimaatakkoord van Parijs en wil onder andere de energieneutrale 
woningbouw stimuleren. Stadlander is hierbij een belangrijke partner. 
Ook de gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie hierin voor haar eigen 
gebouwen. 

Verder wil het CDA-BoZ het aardgasvrij bouwen stimuleren en tevens 
het gebruik van de warmte van de stadsverwarming bevorderen. 

2.1.3 Welke wensen heeft het CDA-BoZ met betrekking tot 
de woningbouw?

Het CDA-BoZ wil in onze gemeente voldoende betaalbare woningen, 
ook voor onze jongeren. Ook wil het CDA-BoZ zich inzetten voor de 
bouw van tiny houses, maar ook voor initiatieven zoals een ecologische 
woongemeenschap. Er dient meer ruimte te komen voor particuliere 
initiatieven. Voor de ouderen zien wij het bouwen in hofjes. Dit geeft 
een veilig gevoel en vermindert de eenzaamheid. Het CDA-BoZ wil 
meer betaalbare en levensloopbestendige woningen. Deze moeten 
verdeeld worden over alle kernen van de gemeente, waarmee een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van Halsteren 
en Lepelstraat. Stadlander moet ervoor zorgen dat de bouwinitiatieven 

wijk voor wijk worden afgewerkt. Hierdoor hebben niet meerdere 
wijken tegelijk te maken met overlast door bouwwerkzaamheden. Het 
gemeentebestuur moet Stadlander stimuleren meer rekening te houden 
met de woonwensen die er in de samenleving zijn. 

Op dit moment is er een tekort aan (zorg)woningen voor ouderen en 
jongeren in Lepelstraat en zorgwoningen in Halsteren, dit dient dringend 
te worden opgepakt. 

2.1.4 Hoe betrekken we de inwoners meer bij de inrichting 
en onderhoud van de gemeente? 

Door in iedere wijk een vaste groep ambtenaren de openbare ruimte te 
laten onderhouden, krijgen inwoners vertrouwde gezichten in de wijk die 
aanspreekbaar zijn voor wat zij belangrijk vinden in de wijk. De gemeente 
faciliteert participatieprojecten zoals de aanplant van groen op de Plaat 
en het Groene Hart, het onderhoud wordt hier gedaan door de inwoners. 
Bij nieuwe inrichtingsplannen is het belangrijk dat de bewoners actief 
betrokken worden.

2.1.5 Hoe wil het CDA-BoZ omgaan met het groen in de 
gemeente Bergen op Zoom?

De groenvoorzieningen in de gemeente moeten niet alleen onderhouden 
worden, maar moeten ook regelmatig worden vernieuwd. Hiervoor dienen 
extra middelen gereserveerd te worden. Om een voorbeeld te geven 
zouden we wat aan de Rijtuigweg moeten doen. Deze straat is heel 
bijzonder voor Bergen op Zoom met haar prachtige paardenkastanjes. 
Echter realiseren wij ons ook dat veel van deze bomen ziek zijn. Lijdzaam 
toekijken is ons niet aangelegd, daarom willen wij in de komende periode 
starten met het omvormen van deze straat (oude zieke bomen vervangen 
door jongere).

De wijken Noordgeest, Plaat, Schans kennen erg versteende delen. 
Door onnodige bestrating eruit te halen en dit te vervangen door groen, 
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daalt de temperatuur van een wijk. Meer groen zorgt voor een beter 
leefklimaat. Het CDA-BoZ vindt het van belang dat de openbare ruimte 
de Groote Melanen publiekelijk toegankelijk blijft. De gemeente moet het 
goede voorbeeld geven! Platte daken zouden voorzien kunnen worden 
van sedumdaken, om piektemperaturen te voorkomen en regenwater 
extra te bergen. Tevens zorgen sedumdaken voor een uniek biotoop 
voor tal van insecten. 

Groen zorgt voor een betere leefomgeving. Daarom ziet het CDA-BoZ 
graag dat voor iedere boom die in onze gemeente wordt weggehaald 
wordt er ergens in onze gemeente één teruggeplaatst. Het CDA-BoZ 
wil graag initiatieven zoals een geboortebos (kan starten in bijvoorbeeld 
Lepelstraat) ondersteunen. Maar het CDA-BoZ ziet ook graag de 
ontwikkeling van schooltuinen. 

Bloemrijke bermen zijn fraaier en hoeven minder vaak gemaaid hoeven 
worden en zijn dus duurzamer. Door een aangepast onderhoud kunnen 
we bereiken. Bloemrijke bermen zijn beter voor insecten en vogels. Verder 
pleit het CDA voor meer groen in de binnenstad, zoals gevelgroen op 
gebouwen die geen historische gevels hebben zoals de voormalige Peek 
en Cloppenburg of de V&D. Daarnaast zouden pleinen in het centrum 
beplant kunnen worden met leibomen, zoals het Gouvernementsplein, 
Grote Markt, het St. Catharinaplein en het St. Jozefplein. Daarnaast 
zouden parkeerterreinen zoals o.a. Plein XIII groener ingericht kunnen 
worden.

2.1.6 Hoe houden we Bergen op Zoom schoon?

• Het CDA-BoZ heeft twee jaar een proef gedaan met het plaatsen 
van bladkorven in onze gemeente. We merken dat vele bewoners 
erg betrokken zijn en veel aanvragen plaatsen. Het CDA-BoZ is hier 
erg blij mee. Wij vinden dan ook dat het uitzetten en ophalen van de 
bladkorven weer een gemeentelijke taak moet worden. De inwoners 
hebben bewezen dat hier vraag naar is!

• Handhaving kost veel geld, maar inwoners ergeren zich het meeste 
aan vuil op straat en overlast door hondenpoep. Daar moeten we 

preventief op inzetten, bijvoorbeeld door grotere afvalbakken zoals 
op de Boulevard en met evenementen en meer afvalbakken door 
onze gemeente heen voor hondenpoep. De bakken moeten ook 
“hufterproof” zijn. Het CDA-BoZ wil ook dat gekeken wordt naar 
alternatieven voor hondenuitlaatplaatsen, zoals omheinde vrije 
hondenspeelplaatsen.

• Hoe bestrijd je graffiti? Voorkomen is beter dan schoonmaken. Zorg 
voor het kunstzinnig beschilderen van plaatsen die graffiti-gevoelig 
zijn. Het CDA-BoZ wil plekken aanwijzen waar graffiti-kunst mag 
worden aangebracht, zoals een graffitimuur bij de Binnenschelde.

• De grasstrook langs de Binnenschelde aan de Boulevard zorgt voor 
vervuiling door ganzen en heeft geen toegevoegde waarde voor de 
strandbezoekers. Het CDA-BoZ wil het gras daar vervangen door 
strandzand. 

2.2 Verkeer en vervoer

2.2.1 Hoe wil het CDA-BoZ omgaan met de voetpaden, 
fietspaden en straten in Bergen op Zoom?

Het CDA-BoZ stelt de veiligheid van de verkeersgebruikers als eerste 
prioriteit en vindt vervolgens de doorstroming van het verkeer en 
bereikbaarheid van groot belang. Zij ziet de stads- en dorpskernen als 
gebieden waarin er de meeste aandacht is voor de voetgangers op het 
gebied van veiligheid en gangbare looppaden. Daaromheen komt een 
schil waar naast voetgangers ook speciale aandacht is voor de fietsers. 
Tenslotte dient de bereikbaarheid via auto- en vrachtverkeer hierop te 
worden afgestemd. Ook het rekening houden met de rolstoel en de 
scootmobielgebruikers voor de toegankelijkheid vinden wij belangrijk.

Voetganger 
De kwaliteit van de voetpaden is van cruciaal belang met het vergrijzen 
van onze inwoners. Daarnaast is het een vanzelfsprekendheid voor 
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mensen die minder mobiel zijn of slechtziend dat deze goed zijn. 
Daarbij dient er oog te zijn voor de looplijnen van de voetgangers, de 
doorstroming bij verkeerslichten en de intensiteit van routes.

Momenteel wordt een reactief beleid gevoerd op het herstellen van 
gebreken. Dit moet wat het CDA betreft een proactief beleid worden, 
waarin de onderhoudsteams een belangrijke rol vervullen.
Daarnaast vindt het CDA dat de zebrapaden terug moeten komen. 
De praktijk leert ons dat oversteekplaatsen er niet toe leiden dat 
voetgangers bewuster oversteken. Markering blijkt van levensbelang. 
Voetgangers weten duidelijk waar moet worden overgestoken en voor het 
gemotoriseerd verkeer is haar ondergeschikte positie duidelijk. Wat hier 
zeker moet worden vermeld is dat voor jonge kinderen en voor mensen 
met de ziekte van Alzheimer een zebrapad een onmisbaar houvast is.

Fiets
Het gebruik van de fiets wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het 
vervoer op de middellange afstand, maar ook voor het bewegen door 
ouderen en het milieubewust omgaan met transport. Veel ouderen 
ondernemen samen fietsactiviteiten met de e-bike en hebben daarmee 
een gezamenlijke binding. Dit voorkomt niet alleen vereenzaming, maar 
zij bieden elkaar ook maatschappelijke steun.
Ook voor jongeren is het van belang dat er goede en verlichte fietspaden 
zijn. Immers duizenden scholieren fietsen van en naar de omliggende 
gemeenten. CDA pleit ervoor dat de drukke fietsroutes van goede kwaliteit 
zijn en ziet dat aangenaam en veiligheid in elkaars verlengde liggen. 
Daar waar mogelijk dienen voor drukke fietspaden de mogelijkheid van 
fietsstraten te worden verkend. 

Ook de verkeerssituatie op de Heimolen moet aangepakt worden. 
Verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en milieubelasting (met name 
bij woningen vlak naast de weg) leiden bij velen tot permanente 
irritaties. Veel fietsers, voetgangers, auto’s en vooral veel (niet 
bestemmingsgerelateerd) landbouwverkeer veroorzaken onveilige 
situaties op deze 30 km weg zonder fiets- of voetpad. Het CDA zal zich 
inspannen om van Heimolen een veilige verbindingsroute te maken.

De mogelijkheden voor fiets-parkeren is de laatste jaren flink beperkt. De 
parkeerplaatsen op de markt zijn weg. Dit waren een flink aantal plekken 
waar geen alternatief voor is bedacht. Verder werd het ontmoedigd om 
de fiets voor de winkel te zetten. De parkeerstalling in de St Annastraat 
is niet ideaal. Je moet immers een stuk lopen met de fiets aan de hand 
voordat je hem kan parkeren. Het CDA is daarom voorstander van een 
grote fietsparkeerplaats op het Sint Catherinaplein zoals bij het Pastoor 
Joorenplein. Dit zorgt voor een enorme impuls voor het vierkantje.

Auto
In onze gemeente zijn er gebieden waarin snelverkeer niet is gewenst. 
Hiervoor zijn zogenaamde 30 km zones voor ingericht. Echter nodigen 
diverse straten de bestuurders uit om eens goed het gaspedaal in te 
trappen. Handhaving op snelheidsovertredingen is onvoldoende als 
gevolg van de bezuinigingen op het politiekorps. CDA vindt dat in 
samenwerking met belanghebbenden moet worden geïnventariseerd 
voor welke straten snelheid beperkende herinrichting nodig is. Vervolgens 
moet hiervoor een plan van aanpak worden gemaakt.

Voor vrachtwagens in de stads- en dorpskernen moet een beleid worden 
ontwikkeld voor de veiligheid van onze inwoners en om beschadigingen 
aan onze bezittingen te voorkomen. Dit moet zo snel mogelijk 
plaatsvinden, zodat hier snel afspraken over kunnen worden gemaakt. 
Het is niet onverstandig om hier de best practices uit het land voor te 
gebruiken. De steeds groter wordende vrachtwagens rijden veel schade 
en zijn levensgevaarlijk. Het CDA-BoZ wil de realisatie van parkeer-
terreinen voor vrachtauto’s die voldoende voorzieningen hebben voor 
de chauffeurs. Verder willen wij goede communicatie met de landelijke 
tom-tomsystemen zodat de doorgaande routes niet door de woonwijken 
lopen (dit betreft o.a. de Antwerpse-Auvergne-Glymes-Boutershemstraat 
en de Pomonalaan)

Het bevoorraden van de winkels in de binnenstad zien wij graag met 
electrische auto’s gebeuren i.p.v. de vrachtwagens vanuit de buitenrand 
van de gemeente.
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2.2.2 Hoe wil het CDA-BoZ het parkeren aanpakken?
Het parkeren blijft een heikel punt in Bergen op Zoom. Door het 
uitbreiden van de betaalring is het parkeerprobleem verplaatst van de 
Singels naar de straten er rondom heen. Straten zoals de Noordzijde 
Zoom, Halsterseweg, Celebesstraat, de Buitenvest en ook het gebied 
Parallelweg - Piusplein betalen de prijs voor het uitbreiden van de 
parkeerring. Het CDA wil de blauwe kaart in gaan voeren in Bergen op 
Zoom. Zo willen wij bijvoorbeeld op het Bolwerk aan de parkzijde gebruik 
maken voor de blauwe parkeerkaart. Aan de huizenzijde willen we 
vergunning parkeren invoeren zodat bewoners altijd een parkeerplaats 
hebben. 

Om de binnenstad vlot te trekken, willen we inzetten op het Y-parkeren. 
Drie gebieden vlakbij het centrum willen we vrij parkeren maken door 
“blauwe” parkeerzones te creëren. De drie gebieden die voor ons 
in aanmerking komen zijn het gebied rondom Bolwerk, de Kaai en in 
het weekend Plein XIII. Bij de uitbreiding van het vrij-parkeren moet er 
altijd rekening worden gehouden met de effecten voor de bewoners 
van de binnenstad. Verder wil het CDA-BoZ op het terrein van de oude 
brandweerkazerne een extra parkeerterrein maken veel groen. 

Naast het vrij-parkeren voor de bezoekers dient er ook voor de 
werknemers in de stad extra parkeergelegenheid te komen. Hiervoor 
zien wij het terrein aan de Drebbelstraat / Wattweg als een mogelijkheid. 

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er de mogelijkheid is om met de 
auto gekochte zaken op te halen. Met het afsluiten van de Korenmarkt 
is een pick-up and ride punt verloren gegaan. Het CDA wil graag met de 
ondernemers in de binnenstad sparren over dit thema en tot werkbare 
alternatieven komen. Ook moet de mogelijkheden van een transferium 
worden bekeken.

2.2.3 Hoe gaat het CDA-BoZ met de wegen in Bergen op 
Zoom?
Het gehele verkeerscirculatieplan moet samen met het parkeren goed 
onder de loep worden genomen. Er dient goed met de bewoners 

(ervaringsdeskundige) overlegt te worden wat nu goed is. Het langs 
meerdere wegen de stad in en uit te kunnen blijft belangrijk. Dit om 
de verkeersstromen beter te kunnen reguleren. Maar ook een goede 
verkeerscirculatie in relatie met parkeerplaatsen is voor een toegankelijke 
binnenstad van groot belang.

Voor veel inwoners is het uitblijven van een rotonde op de kruising 
Rooseveltlaan-Gagelboslaan een doorn in het oog. Dit belemmert een 
goede doorstroming naar en uit de stad. Het knooppunt van de A4 ter 
hoogte van Philip Morris is een knelpunt voor de doorstroming van het 
verkeer. Ook dit knelpunt zal, in samenspraak met de landelijke overheid 
en Zeeland, moeten worden aangepakt.

2.2.4 Hoe wil het CDA-BoZ de trein/busverbinding 
verbeteren?
Het CDA-BoZ wil dat onze gemeente goed bereikbaar blijft met het 
openbaar vervoer. Wij zien graag het behoud van een goede verbinding 
met Schiphol en de randstad. Eveneens wil het CDA-BoZ dat de 
treinverbinding richting Breda voor de studenten net even een paar 
minuten meer geeft voor het overstappen in Roosendaal. Maar ook wil 
het CDA-BoZ aandacht voor de busverbinding met Antwerpen, daar 
waar Roosendaal gaat voor het behoud van de treinverbinding met 
Antwerpen, gaat Bergen op Zoom voor de busverbinding. 

De busdienst via Lepelstraat dient verbeterd te worden. Hierbij zien wij 
graag dat de bussen van lijn 310/110 via de Steenbergseweg langs de 
parallelbaan van de N286 te laten rijden en daar een extra bushalte te 
maken. 

Het CDA-BoZ vindt de deeltaxi een goede manier om inwoners van 
Bergen op Zoom te ondersteunen door passend vervoer aan te kunnen 
bieden. Zeker als er geen busverbindingen zijn, is de deeltaxi onmisbaar. 
Voorwaarde is wel dat het systeem goed werkt. 
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2.2.5 Hoe wil het CDA-BoZ omgaan met het waterbeheer?
Door harde buien krijgen we te maken met meer wateroverlast. In 
het verleden waren er, net zoals in Lepelstraat nog veel sloten in de 
bebouwde kom te vinden. Deze zijn in de loop der tijd overkluist of 
vervangen door riolering. Wij zouden graag weer meer sloten en wadi’s 
terug zien in de wijken. Hierdoor is er minder wateroverlast. Daarnaast 
willen we meer inzetten op waterdoorlatende tegels op de trottoirs om 
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

2.3 Economie en werkgelegenheid

2.3.1 Hoe wil het CDA-BoZ de werkgelegenheid stimuleren?
Bedrijven die in Bergen op Zoom willen investeren moeten we het niet 
onnodig moeilijk maken. De gemeente moet faciliteren en denken in 
mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Wij moeten een betrouwbare 
partner zijn. Het CDA-BoZ wil wel het maatschappelijk betrokken 
ondernemen bevorderen. Dit betekent een toegevoegde waarde voor 
alle partijen, oftewel een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt. 

Wij willen zowel de grote bedrijven alsook voor het MKB faciliteren. Met 
ons MKB hebben we gezien de werkgelegenheid goud in handen. Het 
MKB is heel belangrijk voor onze stad. Zij kunnen het verschil maken met 
extra banen. Daarnaast is erg belangrijk om samen te werken met de 
omliggende gemeentes. Goede afspraken te maken wie welke bedrijven 
kunnen opnemen. 

2.3.2 Hoe kijkt het CDA-BoZ aan tegen de industrie?
Het CDA-BoZ zet voornamelijk in op de revitalisering van de bestaande 
industrieterreinen. Verder is het CDA-BoZ blij met de ontwikkelingen 
inzake de nieuwe containerterminal. Wij willen voor onze gemeente 
vooral inzetten op kleine bedrijvigheid, zoals biobased-georiënteerde 
bedrijven. Voor de vestiging van bedrijven, moeten we niet alleen binnen 
de gemeentegrenzen kijken, maar ook naar de andere Brabantse 
Walgemeenten. 

In onze gemeente missen we een parkeerplaats voor vrachtwagens, 
zodat de chauffeurs zich kunnen opfrissen en overnachten. Het is van 
belang om hier aandacht aan te schenken.

We willen de Auvergnepolder behouden als agrarisch gebied dus geen 
ontwikkeling tot industrie- of bedrijventerrein. Wel willen we dat het 
gebied beter bereikt kan worden en tot zijn recht komt. Wij omarmen het 
idee van de dorpsraad Halsteren om een fietsroute aan te leggen in de 
Auvergnepolder.

2.3.3 Hoe kijkt het CDA-BoZ aan tegen de winkelgebieden?
Het CDA-BoZ wil de voorzieningen in de wijken en dorpen op peil 
houden. Dit willen we doen door een evenwichtige verdeling van de 
supermarkten over onze gemeente. Verder willen we de ondernemers in 
de binnenstad de mogelijkheid geven om te ondernemen. We missen als 
Bergen op Zoom de speciaalzaken en het snel even kunnen winkelen. 
Deze twee punten willen we graag verbeterd zien. 

Voor Halsteren denken wij dat het nodig is om het plein bij de Vogelenzang 
niet alleen verblijfsplein te laten zijn, maar zorgen dat er optimaal 
geparkeerd kan worden. Dit ter behoud van de winkels in de Dorpsstraat.
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3.1 Algemeen beleid

3.1.1 Hoe ziet het CDA-BoZ de rol van de gemeente? 

De gemeente is om twee redenen voor de christendemocratie erg 
belangrijk:
1. Gemeenten vormen de basis van ons openbaar bestuur. De 

gemeente is de rechtsgemeenschap, de democratisch gelegitimeerde 
bestuurslaag die het dichtst bij mensen en gemeenschappen staat. 
Verreweg de meeste zaken waar burgers in het dagelijks leven 
mee worden geconfronteerd spelen zich af op het niveau van de 
gemeente. 

2. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het ondersteunen 
en beschermen van de lokale gemeenschap als geheel en 
gemeenschappen van mensen zoals het gezin, de school, de kerk 
en tal van organisaties, maar ook de straat, de buurt en de wijk of 
het dorp. 

3.1.2 Hoe stimuleren we de maatschappelijke energie?

Juist in de wisselwerking tussen de gemeenschap(pen) en het openbaar 
bestuur op lokaal niveau zoekt de christen-democratie in Bergen op Zoom 
de kracht van de gemeente. Dit noemen we een levende gemeente. 
Een gemeente die bruist van energie: van maatschappelijke energie. 
Een gemeente waarin sprake is van een actief verenigingsleven, een 
gezond bedrijfsleven, een gezellig uitgaansleven, maar ook onderlinge 
betrokkenheid van burgers in buurten en wijken. Zo’n gemeente kent 
een bestuur dat daarop inspeelt. De sterke samenleving staat voorop, 
het gemeentebestuur speelt daar op in. Er is geen sprake van een 
gemeentebestuur dat de lokale samenleving stuurt. Het gemeentebestuur 
schept randvoorwaarden, kan soms stimuleren. Wij willen een levende 
gemeente, met verantwoordelijke burgers en gemeenschappen, met 
een betrouwbare overheid en een levendige gemeentepolitiek.

Het CDA-BoZ wil een partij zijn die tussen mensen en hun gemeen- 

3. Burger en Bestuur

‘Verander de 
dingen die fout 
gaan en blijf daar 
op handhaven, 

maar vergeet niet het goede te 
zien!’

Els
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schappen in staat om op die manier invulling te geven aan het bestuur 
van onze gemeente. Christen-democratische gemeenteraadsleden 
en wethouders realiseren zich daarbij dat burgers, organisaties en 
gemeenschappen nodig zijn om de gemeente op te bouwen en in stand 
te houden. Het CDA-BoZ kiest ervoor gemeenschappen van mensen 
gezinnen en families, scholen, kerken, verenigingen, maar ook straten, 
buurten en wijken in steden en kernen en dorpen in landelijke delen van 
onze gemeente - te versterken. Juist in een tijd waarin grenzen vervagen 
en de wereld via de media en internet praktisch in de huiskamer komt, 
maar het er niet van komt om de buren op te zoeken, kiest het CDA-
BoZ voor een samenleving waarin op grond van waarden en normen 
iedereen telt. 

3.1.3 Hoe moet het gemeentebestuur invulling geven aan 
het publieke belang?

Om de verantwoordelijkheid van burgers, organisaties en gemeen- 
schappen in de gemeente te versterken, zal het gemeentebestuur zijn 
verantwoordelijkheden moeten kennen en nemen. Gemeentebestuurders 
dienen zich steeds de vraag te stellen op welke wijze zij invulling geven 
aan hun verantwoordelijkheid voor het publieke belang en hoe dat belang 
het meest adequaat - gemeten naar de norm van publieke gerechtigheid 
- behartigd kan worden. Het gemeentebestuur dient integer te zijn en zo 
ook te handelen. Het CDA-BoZ is van mening dat de gemeente open 
moeten blijven staan voor de opmerkingen van onze inwoners. De 
gesprekken, zoals de toekomst- en korfgesprekken, met onze inwoners 
moeten hierbij ook een blijvend onderdeel vormen. Daarnaast zal de 
raad, het college en de ambtenaren ook daadwerkelijk wat met deze 
informatie moeten doen.

3.1.4 Hoe wil het CDA-BoZ de gemeentelijke dienstverlening 
vormgeven?

De ambtelijke organisatie is het uitvoeringsorgaan van de gemeente. 
Om een goede dienstverlening te kunnen realiseren moet dit ambtelijk 

apparaat een hoge kwaliteit hebben. De ambtenaren worden ingezet 
daar waar ze goed in zijn, er moet voldoende expertise aanwezig 
zijn om bepaalde cruciale taken uit te kunnen voeren. Het ambtelijk 
apparaat moet ook efficiënt zijn. Er moet een goede balans zijn tussen 
vast personeel en inhuurkrachten. Langdurige inhuur moet voorkomen 
worden. De dienstverlening moet ook passen bij deze tijd. Als we kijken 
naar de lange wachtrijen bij Burgerzaken, zou de avondopenstelling van 
één naar twee avonden in de week moeten gaan. Servicegericht werken, 
betekent ook dat het ambtelijk apparaat meer naar buiten moet treden.

3.1.5 Hoe werken we samen met de buurgemeenten?

De Brabantse Wal gemeenten hebben ervoor gekozen om samen op 
te trekken. Belangrijk van samenwerken is dat de drie gemeentes er 
profijt van hebben. Samenwerken moet niet het doel zijn maar het middel 
voor kostenefficiëntie. Het CDA-BoZ is daarom ook geen voorstander 
van herindelingen. De politiek komt dan nog verder van de burger af te 
staan en daarnaast is bewezen dat schaalvergrotingen niet leiden tot 
kostenverlaging.

Momenteel werken we op sociaal vlak al op een goede manier samen 
met Woensdrecht en Steenbergen, echter zou dit op veel meer vlakken 
mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan verkeersregels, vuilverwerking, 
onderhoudsdiensten, maar ook grotere vraagstukken zoals de inrichting 
van de gemeenten, waar willen we bedrijven vestigen, waar worden de 
woningen en waar willen we bos- en agrarische gebieden? 

Met veel omliggende gemeenten hebben we samenwerkingsverbanden. 
Het CDA-BoZ vindt het belangrijk om blijvend te kijken naar het nut en 
de hoogte van de kosten die hiermee samenhangen. Dat we als West-
Brabant-West goed samen optrekken richting Rijk, provincie en EU is 
voor het CDA-BoZ vanzelfsprekend.
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3.2 Financieel beleid

3.2.1 Waar komen de inkomsten vandaan en hoeveel mag 
dit zijn?

Een belangrijke inkomstenpost van een gemeente, naast de inkomsten 
vanuit het gemeentefonds (Rijk) is, de onroerend zaak belasting (OZB). 
Het CDA-BoZ vindt niet dat de inwoners extra belast moeten worden. 
De stijging van de totale gemeentelijke belastingen mag jaarlijks niet 
meer zijn dan het inflatiepercentage. Onder de totale gemeentelijke 
belastingen verstaan wij OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De 
stijging van de inkomsten komt naast de inflatiecorrectie uit de autonome 
groei; dit zijn inkomsten van de gemeentelijke belasting doordat er meer 
huizen en bedrijven in de gemeente bijkomen.

3.2.2 Hoe geven we het geld uit?

Onze gemeente bevindt zich in een financieel zwakke positie. Het 
financieel beleid zal de komende vier jaar moeten leiden tot een 
financieel draagkrachtige gemeente Bergen op Zoom zonder dat tekort 
wordt gedaan aan primaire gemeentelijke taken.

Een maatschappelijk verantwoord financieel beleid is voor het CDA-
BoZ dan ook van essentieel belang. We merken dat er nu veel geld 
wordt uitgegeven aan ad hoc projecten zoals de aanpassing van de 
parkeergarage en de huisvesting bouwclubs. Als met noodzakelijke 
projecten substantiële resultaten zijn te behalen, mag de gemeente 
hier direct uitvoering aan geven. Voor andere projecten moet nut en 
noodzaak zorgvuldig worden bepaald. Hierbij dienen mogelijkheden om 
werkzaamheden te combineren te worden benut. Resultaat: financiële 
besparingen en beperking van overlast voor de betrokkenen.

Zowel landelijk als provinciaal zijn er de nodige subsidiestromen. 
Optimaal benutten van deze inkomstenstroom is voor onze gemeente 
van belang. Echter mogen beschikbare subsidies nooit leidend zijn om 

gemeentelijke uitgaven te rechtvaardigen.

Het CDA-BoZ is van mening dat inkomsten uit de verschillende 
gemeentelijke belastingen ten goede moeten komen aan het doel 
waarvoor ze geheven worden. Voor bepaalde grote uitgaven moeten 
voorzieningen worden getroffen. Dit geldt o.a. voor onderhoud aan 
gebouwen, het rioolstelsel en de gehele infrastructuur zoals wegen, 
bruggen en groenvoorzieningen.

Er zal financieel scherp aan de wind moeten worden gezeild. 
Dit vraagt naast de gebruikelijke stuurinstrumenten om een 
meerjarenliquiditeitsbegroting, waarin financiële consequenties van 
beslissingen direct inzichtelijk worden gemaakt.

3.2.3 Hoe kunnen inwoners helpen om de kosten omlaag te 
brengen? 

Het CDA-BoZ vindt het belangrijk dat de inwoners bij het helpen om de 
kosten omlaag te brengen positief geprikkeld worden. Onze inwoners 
hebben bijvoorbeeld de hoogte van de afvalstoffenheffing voor een 
groot deel in eigen hand. Hoe beter zij de afvalstoffen scheiden, hoe 
goedkoper het voor de gemeente is om het afval te laten verwerken 
en hoe goedkoper het voor de inwoners wordt. Het CDA-BoZ vindt het 
belangrijk dat de inwoners hierbij positief geprikkeld worden. 

3.3 Veiligheidsbeleid

3.3.1 Hoe wil het CDA Bergen op Zoom veilig houden ?

Je veilig voelen in je woning, wijk of dorp vindt het CDA-BoZ essentieel. 
Gelukkig is ook in de gemeente Bergen op Zoom de criminaliteit 
gedaald, althans volgens de cijfers. Helaas is het veiligheidsgevoel van 
de burgers niet evenredig aan de gedaalde cijfers. Zorg voor veiligheid 
is een kerntaak van de gemeente. Geweld wordt niet getolereerd. Het 
CDA-BoZ maakt zich sterk voor de volgende acties om de veiligheid in 
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de gemeente Bergen op Zoom te behouden en te verbeteren:
• Ouders van overlast bezorgende jongeren worden aangesproken 

door jeugdwerkers in samenwerking met de wijkagent. Tevens 
handhaven van het Veiligheidshuis;

• (Wijk)agenten moeten veel meer dan nu zichtbaar aanwezig zijn 
op straat en handhaven. Het Veiligheidshuis wordt voortgezet. 
Camerabeveiliging wordt waar nodig uitgebreid. Afspraken met 
horecaondernemers over het tegengaan van excessief drankgebruik 
moeten worden gemaakt en het alcoholgebruik door jongeren streng 
gecontroleerd;

• Buurtpreventieteams worden blijvend standaard in elk wijk(deel) 
facilitair maximaal ondersteund; 

• Het CDA-BoZ wil aandacht voor verkeersovertredingen die de 
gemeente onveiliger maken. Er moet meer aandacht zijn voor de 
snelheid van de auto’s in de woonwijken. Het CDA-BoZ wil dat 
daar snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen, zoals 
elektronische weergave van de gereden snelheid, en dat er meer 
gehandhaafd wordt;

• De veiligheid op de Binnenschelde moet worden geborgd, zeker als 
de recreatiemogelijkheden verder uitbreiden. Het CDA-BoZ wil de 
reddingsbrigade behouden en de mogelijkheden om op te treden, 
uitbreiden;

• De incidenten die de afgelopen jaren rondom de kerncentrale in 
Doel naar buiten komen, baren het CDA-BoZ grote zorgen. Deze 
kerncentrale ligt hemelsbreed nog geen 20 kilometer van Bergen op 
Zoom. De gemeente Bergen op Zoom moet alle inspanningen doen 
om ervoor te zorgen dat deze kerncentrale gaat sluiten. Het CDA-
BoZ begrijpt dat deze weg langs het Europese een langdurig traject 
zal worden. Derhalve pleit zij ervoor om in de overbruggingsperiode 
de veiligheid zo optimaal mogelijk te bewaken. Zo moet op korte 
termijn in het team van veiligheidscontroleurs een uitwisseling 
tussen België en Nederland  plaatsvinden. Nederlanders maken dan 
deel uit van controleteams in de kerncentrales van Doel en Belgen 
in die van Borsele;

• Door het bezuinigen op de openbare ruimte is de kwaliteit van 
stoepen ook achteruit gegaan. Dit is gevaarlijk voor onder andere 

kleine kinderen en ouderen. Het CDA-BoZ wil daarom meer geld 
uittrekken om stoepen veilig te maken;

• Het bevorderen van de zelfstandige mobiliteit van kinderen is voor ons 
heel belangrijk. Om dit veilig te laten gebeuren, moet de gemeente 
zorgen voor een veilige verkeersruimte met loop- en fietsroutes 
tussen scholen, speelplekken, sportaccommodaties e.d. Er moeten 
voldoende oversteekplaatsen zijn bij drukke verkeersaders;

• Er moeten voldoende en veilige hellingen zijn voor rolstoelers. 
Daarnaast moet er op de stoepen voldoende ruimte zijn. Uitstallingen 
kunnen daarbij een beperking zijn. Winkeliers moeten daar rekening 
mee houden;

• De georganiseerde criminaliteit, ondermijning, dient blijvend 
aangepakt te worden; 

• Het project Courage dient onverminderd te worden voortgezet nu 
de drugsproblematiek nog volop aanwezig is. Wekelijks worden 
hennepkwekerijen opgerold. In diverse wijken wordt regelmatig 
drugsoverlast geconstateerd. Omdat de coffeeshops in Bergen op 
Zoom gesloten zijn zal de illegale straathandel steviger dan voorheen 
moeten worden aangepakt. Er wordt van de inwoners gevraagd om 
meldingen te doen, maar zij willen ook weten dat er wat mee gebeurt. 
Terugkoppeling naar de melders is heel belangrijk. 
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