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Voorwoord

U leest het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van KERN. Dank daarvoor.

Het programma bestaat uit een kernachtige samenvatting van actuele thema´s en
vervolgens een uitgebreidere beschrijving van die thema´s. Als laatste een overzicht van
aandachtspunten per dorp.

KERN heeft als lokale partij geen binding met een of meerdere landelijke politieke partijen.
Wij vormen onze mening onafhankelijk van de landelijke politiek. In onze lokale partij is
dan ook plaats voor een gevarieerd politiek gedachtegoed. Per onderwerp wordt vanuit de
dialoog de koers bepaald. We luisteren hierbij goed naar de mening en ideeën van de
inwoners.

KERN maakt met de hulp van onze inwoners keuzes door zaken eerst goed te
doorgronden en af te wegen. Hierbij staan integriteit, respect, pragmatisch handelen en
zorg voor elkaar centraal.

KERN bestaat behalve uit het bestuur, de raads- en commissieleden ook uit
meedenkende en belangstellende burgers.

KERN wil buurtschappen en kernen versterken door inwoners zeggenschap te geven met
inbreng en respect voor de eigen dorpsidentiteit.

Wij wensen u veel leesplezier!
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De thema’s op hoofdlijnen waar KERN de komende jaren
positieve aandacht voor vraagt.

1. KERN wil basisvoorzieningen in de dorpen
behouden en/of uitbreiden
2. KERN wil passende en afgestemde woonruimte
per dorp, inclusief het buitengebied. Met vrijheid
voor experimentele leef- en woonvormen.

3. KERN wil bijdragen aan een zorgzame en sociale
gemeente die recht doet aan rechtvaardigheid,
sociaal belang en betaalbaarheid.

4. KERN wil bijdragen aan (maatschappelijk)
ondernemerschap, kansen creëren op de
arbeidsmarkt.

5. KERN wil toerisme en recreatie stimuleren

6. KERN wil duurzaamheid, milieu en een veilige
leefomgeving verbeteren en stimuleren

7. KERN wil bijdragen aan een faciliterende,
dienstverlenende gemeente, die proactief met de
inwoners meedenkt en samenwerking aangaat met
omringende plattelandsgemeenten.

8. KERN wil een deugdelijk en transparant financieel
gemeentebeleid waarbij prioriteit wordt gegeven
aan de behoeften van de inwoners.

9. KERN wil comfortabel personenvervoer op maat
voor iedereen.
Hierna worden de thema’s KERNkrachtig besproken.
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KERN wil basisvoorzieningen in de dorpen behouden en/of uitbreiden

KERN vindt dat ieder dorp dient te worden voorzien van een toereikend Multifunctioneel
Centrum (MFC). Bedoeld wordt een centrale accommodatie in de dorpskern die door de
gemeenschap naar behoefte gebruikt kan worden voor sport-, culturele- en
maatschappelijke doeleinden. Wij vinden dat onze jeugd, ouderen, verenigingen en
stichtingen recht hebben op een lokale accommodatie. Het is en blijft belangrijk dat
gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. Nieuw Bergen kan een centrumfunctie
vervullen. KERN streeft naar evenredige verdeling van de subsidies voor de MFC’s in de
zeven dorpen.

KERN is er voorstander van, om meer ouderen bij de sportvoorzieningen en
accommodaties te betrekken. Te denken valt aan het opzetten van interlokale competities
die het ledenaantal en aantal sporters kan verhogen. Ook is het interessant om te
verkennen of er bijvoorbeeld één sportvereniging kan zijn voor meerdere sporten met 1
abonnement en vrije keuze uit diverse sporten (‘verzamelsportiviteit’). Daar waar het
financieel aantrekkelijk is heeft het de voorkeur om in een kern/kernen zoveel mogelijk
sporten te centraliseren op één accommodatie. Het hiermee bespaarde geld kan de sport
weer ten goede komen.

KERN vindt dat vooralsnog de buitensport accommodaties gehandhaafd dienen te worden.
Daar waar het gaat om teruglopende ledenaantallen bij verenigingen kan samenwerken
een oplossing zijn. Ook het zoeken van oplossingen buiten de dorpen behoort tot de
mogelijkheden.

KERN is voorstander van vrije marktwerking echter daar waar dit het verenigingsleven in
gedrang brengt en te ingrijpend is voor de lokale gemeenschap grijpen wij in. Te allen tijde
verlenen wij voorrang aan het behouden van het lokale verenigingsleven omdat wij vinden
dat dit het cement is van onze dorpsgemeenschappen.

KERN streeft ernaar om in ieder dorp het basisonderwijs op een acceptabel niveau te
houden. In overeenstemming met de bevolking is helaas vorig jaar de Mariaschool in
Bergen gesloten. KERN vindt dat een potentieel verlies voor een dorp en wil verdere
afbouw van het basisonderwijs voorkomen, waaronder Wellerlooi. Door de invoering van
passend onderwijs gaan kinderen met een zorgarrangement zoveel als mogelijk naar de
basisschool. Voor die kinderen waarvoor dit niet mogelijk is zal gezocht worden naar de
meest naburige school voor speciaal onderwijs.

KERN streeft er tevens naar om op onderdelen voortgezet onderwijs naar onze gemeente
terug te halen. Opheffing van dit type onderwijs heeft ertoe geleid dat onze jongeren zich
nog eerder voorbereiden op een toekomst elders en veelal niet meer terug keren naar hun
dorp. Inzetten op een dependancefuncties in de gemeente Bergen, waar diverse onderwijs
mogelijkheden worden aangeboden, biedt kansen dat jongeren in de nabije regio’s blijven
wonen en werken. Eveneens zien we kansen voor specifieke onderwijsvormen.

KERN streeft ernaar om ieder dorp te faciliteren in de ontwikkeling van kleinschalige zorg
en welzijnsvoorzieningen (wonen/dagbesteding). Wij willen de ambities stimuleren van
ambachtelijke bedrijven gericht op de lokale middenstand, kleine MKB-bedrijven
stimuleren en de lokale toeristische ondernemers.
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KERN wil passende en afgestemde woonruimte per dorp, inclusief het
buitengebied. Met vrijheid voor experimentele leef- en woonvormen.

KERN is voor het beleid van duurzaam bouwen. Het is vermeldenswaardig om het woord
‘verbouw’ te benoemen. In onze gemeente lijken we genoeg huizen te hebben voor de
nabije toekomst echter deze zijn niet levensloopbestendig aangepast. We denken hierbij
ook aan de inpassing van aanvullende woontechnologie zoals lichtsensoren, valdetectie,
sensorsloten. Daarnaast hebben we andere woningen nodig dan nu voor handen zijn. Het
gaat hier om eengezinswoningen en starterswoningen. Verbouwen van bestaande
woningen naar duurzame- en een ander segment woningen wordt de komende jaren
noodzakelijk.

KERN wil een hiertoe pragmatisch vergunningenbeleid ontwikkelen. Aanpassen van
woningen moet dan ook toegestaan worden. We denken hierbij ook aan het creëren van
woonoppervlakken op verdiepingen met voorzieningen zoals brandtrappen. Het mogelijk
maken in het buitengebied de bouwoppervlakte te vergoten. Ook denken we aan
leegstaande panden zonder woonvergunning die opnieuw vergund en verbouwd kunnen
worden naar ‘wonen op maat’. KERN wil het inwilligen van woonwensen van
mantelzorgers en actief betrokkenen die dicht(er) bij elkaar willen wonen stimuleren.

KERN wenst dat ieder dorp over minimaal één kleinschalig woonzorg complex (WoZoCo)
beschikt. Inwoners met specifieke woon- en of hulpvragen kunnen hier zelfstandig wonen
en waar nodig zorg op maat krijgen. We denken hier ook aan korte verblijfsmogelijkheden
zoals vervangende mantelzorg (respijtzorg) en kortdurende transferzorg na
ziekenhuisopname.

KERN streeft naar het op experimentele wijze benutten van onze buitengebieden en wil
duurzame woon- en leefvormen mogelijk maken. Te denken valt aan eco-dorpen en
gezamenlijke woonvormen. Ook exclusieve landelijk ingepaste woningbouw prefereren wij.
Dit alles om onze buitengebieden optimaal te benutten en bewoonbaar te houden.

KERN wil de bedoeling van sociale woningbouw nakomen. Sociale woningbouw moet er
zijn voor mensen met een laag inkomen. Scheefwonen moet daarom worden
tegengegaan. De voorgestelde huurverhogingen moeten worden losgelaten. KERN vindt
dat voor scheefwonen de huren hoger mogen zijn.

KERN vindt het van groot belang om het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen
voor starters te vergroten. Wij pleiten er al jaren voor om daar waar allerlei faciliteiten uit
de dorpen verdwijnen ook de grondprijzen te verlagen om zodoende aantrekkelijk te blijven
voor mensen die hier willen wonen en bouwen. De hoge grondprijzen rechtvaardigen naar
onze mening niet meer het gerelateerde woongenot. Wij zijn er dan ook voor om de
grondprijzen te laten afhangen van meetbare factoren per dorp, zoals wel of niet
aanwezige voorzieningen in het dorp, woningaanbod, leegstand en het te verwachten
groeiniveau van het dorp. Op deze wijze wordt het aantrekkelijker voor jonge mensen om
in onze dorpen te gaan/blijven wonen. Deze aanpak kan de krimp actief beïnvloeden. Het
voortdurend verhogen van grondprijzen betekent tegelijkertijd je als gemeente uit de markt
prijzen.
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KERN wil bijdragen aan een zorgzame en sociale gemeente die recht
doet aan rechtvaardigheid, sociaal belang en betaalbaarheid.

KERN vindt de vele lokale verenigingen, stichtingen, evenementen en activiteiten het
cement in de lokale samenleving. Dit werkt bevorderend voor het tot stand brengen van
sociale cohesie. Wij willen daarom onze verenigingen, stichtingen en overige activiteiten
onverkort voldoende subsidiëren. Daarbij sluiten wij niet de ogen voor actuele tendensen
en zullen we meedenken over passende maatregelen als het gaat om terugloop van
ledenaantallen of samenvoegen van activiteiten.

KERN vindt dat kunst en cultuur voor een belangrijk deel de leefbaarheid en levendigheid
binnen de dorpen bepalen. Kunst en cultuur zijn voor KERN dan ook geen sluitpost op de
begroting. Wij zijn echter van mening dat het bedrijfsleven en onze gemeente hier ook een
financiële verantwoordelijkheid in dienen te nemen. Met name voor de jeugd dient er extra
aandacht te zijn: initiatieven vanuit en voor deze doelgroep kunnen op onze steun
rekenen. KERN staat voor een gemeente waarin sport- en spelactiviteiten, scouting,
evenementen en festiviteiten een centrale rol vervullen in de gemeenschappen.

KERN vindt dat voor volgende generaties cultureel erfgoed moet worden behouden.
Erfgoededucatie staat bij ons hoog op de agenda. Cultureel ondernemerschap stimuleren
wij.

KERN vindt goede voorzieningen voor kinderopvang van groot belang, met name om
ouders in de gelegenheid te stellen te gaan werken.

KERN vindt dat inwoners snel en goed geholpen moeten worden bij zorg- en
ondersteuningsvragen en zodanig dat dit aansluit bij hun persoonlijke (thuis)situatie,
mogelijkheden en sociaal netwerk. Tegelijkertijd gaat het om inwoners die anderen zorg of
hulp (willen) bieden en daarvoor alle ruimte en steun krijgen van de gemeente waar nodig
(vrijwilligerswerk, mantelzorg coördinatie, bewoners initiatieven).
Gemeente Bergen neemt op eigen wijze zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de
nieuwe overheidstaken: Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg. De opdracht van de
rijksoverheid is met minder geld, passende kwaliteit te bieden. De gemeente Bergen werkt
op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samen met tal van partijen. De vrije
beleidsruimte om taken uit te voeren is door de gemeente Bergen op eigen wijze gebruikt.
KERN heeft destijds aangegeven dat dit proces complex en moeizaam zou worden als er
geen drastische veranderingen zouden worden doorgevoerd in het sociale domein op het
niveau van toekennen en financieren van dienstverlening. Gebleken is dat de jaarlijkse
uitkomsten op financieel gebied uit de hand zijn gelopen en herbezinning vereist op
procedureel, financieel en professioneel gebied. Dat betekent voor het sociaal domein van
de gemeente dat procedures en kennisniveaus op orde moeten komen en doelmatige
methoden moeten worden gebruikt, zoals leefplannen, gezinsplannen. Ook is het zinvol om
de huidige werkkaders tegen het licht te behouden. Niet met iedereen hoeven er
contracten te worden afgesloten, meer zorgconcurrentie en focus op prijsontwikkeling is
gewenst om de kosten in het sociaal domein ook in de toekomst betaalbaar te houden.
KERN pleit er dan ook voor naast een zorg- en welzijnsmanager ook een manager aan te
nemen die beschikt over de zakelijke consequenties van het sociaal domein (een
transformatiemanager).
KERN wil dat jongeren tot 18 jaar met psychosociale problemen dichtbij huis, in de eigen
omgeving worden begeleid en behandeld en minder snel worden verwezen naar de
Verkiezingsprogramma KERN Bergen 2018 - 2022

Pagina 6

tweede lijn. Deze ondersteuning vraagt specifieke kennis over jeugdzorg en is tegelijkertijd
een omslag in denken en doen van sociaal werkers en ambulante ondersteuners. Het
bevorderen van het herstelproces in een herkenbare omgeving en het voorkomen van
stigmatisering zijn hierin leidend. Ook zal voor deze jongeren specifieke ambulante
dienstverlening noodzakelijk zijn bij het (tijdelijk) op zichzelf of in groepsverband wonen.
KERN wil dit herstelproces faciliteren vanuit nieuwe vormen van ambulante
dienstverlening, waarbij expertkennis vereist is van professionals.

KERN draagt de initiatieven van inwoners op het gebied van zorg en welzijn op handen.
Aan het handen en voeten geven aan de zogenoemde participatiesamenleving wordt door
menig inwoner bijgedragen. Wij stellen een actieve doorstart voor. Mensen die zorg of
ondersteuning nodig hebben zullen wij, samen met maatschappelijke organisaties zoals
KBO en overige burgerinitiatieven ondersteunen.

KERN wil zich inzetten voor langdurig werklozen. We willen onze verantwoording nemen
en hen helpen bij de terugkeer in het arbeidsproces wat ook de zekerheid vergroot dat ze
deel blijven nemen aan onze lokale samenleving. Om dezelfde reden pleiten we ervoor om
de WAA die namens Bergen mensen met een arbeidsbeperking begeleid in hun werk, te
ontmantelen en voor deze mensen binnen onze gemeente een plek te creëren.
Ook zijn er mogelijkheden om verschillende vraagstukken te combineren zoals het beheren
van het bosgebied, afval opruimen, postbezorging, schoonmaak en onderhoud van
gemeentelijke eigendommen, organiseren van gemaksdiensten en servicediensten aan
huis. KERN draagt bij aan het zoeken naar creatieve, sociale en betaalbare oplossingen.
KERN pleit voor het verder ontwikkelen van “nabuurschap”. Nabuurschap is een netwerk
waarin mensen elkaar helpen bij voorkomende zaken in het dagelijkse leven. Een voordeel
van deze tijd is dat we naast het persoonlijke contact ook snel digitaal met elkaar in
verbinding kunnen komen. Nabuurschap herkennen we aan gedeelde
verantwoordelijkheid, wederzijds vertrouwen en talenteninzet. Kenmerken die ons als
inwoners niet vreemd zijn. KERN wil als aanjager nabuurschap faciliteren om mee te
werken aan het combineren van tal van bestaande initiatieven en het tegemoetkomen aan
nieuwe vragen. Ook de meer nieuwe uitingsvormen van nabuurschap onderschrijven wij,
zoals gezelligheid, verbondenheid met elkaar, gewoon er even voor iemand zijn.

KERN vindt dat er gehandhaafd dient te worden bij milieu-, huishoudelijk geweld-, fraude-,
sociale bijstandsfraude-, witwas-, drugsgerelateerde delicten en bij overtredingen. Niet
door middel van dwangsommen maar door direct op te treden. Daarom pleiten wij voor
meer blauw op straat en het instellen van (blauwe) Buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA’s) die handhavend mogen optreden.
KERN wil de inwoners meer ondersteunen bij ‘hoe krijgt u grip op uw geld’. Het gaat om
mensen die de grip op het geld zijn kwijtgeraakt en hierdoor in de problemen zitten. Het
gaat ook om grip houden op geld. Armoedebeleid betekent voor KERN vooral ook een
preventiebeleid uitdragen, laagdrempelig: inwoners informeren over regelingen en
stimuleren hoe er gebruik van te maken. We zien tal van mogelijkheden zoals een
preventiekalender opstellen met een communicatieteam met de meest recente informatie
hieromtrent en deze informatie een aantal keren per jaar bekendmaken. Bijvoorbeeld
zichtbaar maken op websites, facebook, twitter en vermelden in lokale huis-aanhuisbladen. We zien een rol weggelegd voor professionals die weten welke inwoners
gebruikmaken van een minimaregeling en in de problemen dreigen te komen. Zo ook
vrijwilligers die bij mensen thuiskomen en signalen opvangen kunnen een belangrijke rol
vervullen en de persoon informeren over mogelijkheden. We zijn voorstander van digitale
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hulpmiddelen omdat we weten dat geldtekort geen thema is dat makkelijk wordt gedeeld
met anderen. KERN stelt voor dat de gemeente een bijeenkomst houdt samen met
professionals, vrijwilligers en inwoners om in gesprek te gaan over armoedebeleid en hoe
dit laagdrempelig opgepakt kan worden.
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KERN wil bijdragen aan ondernemerschap, kansen creëren op de
arbeidsmarkt.

KERN ziet dat krimp van de bevolking in onze gemeente realiteit is. Minder inwoners is
direct van invloed op het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de dorpen. De
zoektocht naar uitdagingen en kansen moet snel beginnen zowel op sociaal als op
ruimtelijk en economisch vlak. Ook wordt duidelijk dat de krimp vraagt om samenhangende
strategieën die veelal het niveau van onze gemeente overstijgen. Gezamenlijk optrekken
zal nodig zijn om deze moeilijke kwesties het hoofd te bieden, maar ook om kansen te
verzilveren. De opstelling en samenwerking tussen de dorpen - waarbij we tegelijkertijd
streven naar behoud van de eigen dorpsidentiteit - zal meer dan ooit bepalend zijn voor het
toekomstperspectief van de dorpen en de gemeente in zijn geheel. KERN wil daarom de
werkgelegenheid nieuwe kansen bieden en sluit zich tevens aan bij de landelijke adviezen
om arbeidsmigranten kansen te bieden in wonen, werken en opleiden.

KERN accepteert dat de gemeente geschikt zou moeten worden gemaakt voor excellent
wonen. Ideaal zou het zijn om vanuit Bergen hot spots qua werkgelegenheid te kunnen
bereiken zoals Venlo, Nijmegen, Venray maar ook het Duitse Ruhrgebied en Eindhoven.
Daarvoor zouden wij de samenwerking met deze regio’s willen intensiveren. Ook kunnen
we bevorderen dat dependances van bedrijven uit deze regio’s zich gaan interesseren voor
onze gemeente. Ook de ontwikkelingen en innovaties vanuit Greenport Venlo bieden
mogelijkheden voor onze gemeente. In zijn algemeenheid is het ook van belang dat we
werkgelegenheid voor hoger opgeleid personeel stimuleren. Dit vergroot de kans dat onze
jeugd, na hun studie, zich hier blijvend vestigt. KERN vindt dat er moet worden ingezet op
de komst van enkele nieuwe bedrijven op bedrijventerrein De Flammert.
KERN is van mening dat onze agrarische bedrijven de mogelijkheid krijgen om een
zogenoemde brede bedrijfsvoering te realiseren. Te denken valt aan initiatieven als
kamperen bij de boer, boerderijwinkel, zorgboeren/zorgboerderij, spa en wellness bij de
boer en natuurbeheer. Bij vrijkomende agrarische bebouwing dient de mogelijkheid te
bestaan voor andersoortige kleinschalige bedrijvigheid.
KERN staat gereserveerd tegenover uitbreiding van intensieve veehouderij. Overlast van
geur en fijnstof dient in de nabije toekomst teruggedrongen te worden. Voor de agrarische
sector is er zeker nog toekomst binnen onze gemeente mits wordt ingespeeld op de vraag
vanuit de samenleving zoals gezonde voeding, energie en biodiversiteit.
KERN vindt het ontoelaatbaar dat er 8 miljoen in Maaspark Well wordt geïnvesteerd
zonder dat dit is besproken in de Gemeenteraad. Het is geld dat onze burgers toekomt en
daar dient zuinig mee omgegaan te worden.
We willen als gemeenschap pas investeren in toerisme als duidelijk is dat we er allemaal
beter van worden. KERN stelt tevens dat een diepgaande analyse inzake de
toeristenbelasting noodzakelijk is aangezien Bergen hieruit veel minder inkomen genereert
vergeleken met de omliggende gemeenten.
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KERN wil toerisme en recreatie stimuleren

KERN vindt dat de mogelijkheden die zich voordoen in het kader van ons toeristisch beleid
optimaal moeten worden benut. De gemeente moet zich faciliterend opstellen in de
ontwikkeling van grote en kleine toeristische en recreatieve bedrijven. Toeristische
bezoekers dragen bij aan het bestaansrecht voor ons midden- en kleinbedrijf. Hoe meer
mensen in onze regio verblijven, hoe beter dit is voor de lokale ondernemer en dus ook
voor onze inwoners. Immers geen klanten, geen voorzieningen. KERN wil zuinig zijn op de
bestaande horecagelegenheden en de Paracommerciële Verordening dient hierop te
worden aangepast.
KERN vindt ook dat er in iedere kern aandacht en ruimte moet zijn voor ambachtelijke
ontwikkelingen en het MKB om de leefbaarheid en diversiteit te vergroten in de dorpen.
Iedere KERN zijn economische KATERN! Diversiteit in het dorp en tussen de dorpen
onderling vinden we een mooie gedachte.
KERN wil ruimte bieden aan agrotoeristische ontwikkelingen. Dit kan bij het flexibeler
toepassen van gebruiksregels bij agrarische percelen en -gebouwen, waardoor deze
percelen en gebouwen ook voor toeristische doeleinden kunnen worden gebruikt. KERN
wil kleinschalige agrotoeristische activiteiten op het platteland stimuleren
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KERN wil duurzaamheid, milieu en een veilige leefomgeving
verbeteren en stimuleren.

KERN vindt dat het gebruik van de leefomgeving nu en in de toekomst niet meer kan
zonder aandacht voor duurzaamheid en milieu. Of het nu het gemeentelijk, economisch of
menselijk vlak betreft, wij willen onze hulpbronnen niet uitputten maar gezond beheren. Dat
betekent dat we gericht moeten investeren in duurzaamheid, in een “vergroenende” lokale
economie en in kennis. Nu en in de toekomst.

KERN vindt dat we meer zouden moeten inzetten op natuureducatie en innovatie in
energie- en klimaattechnologie. Te denken valt aan natuurleerpaden, klimparken, blote
voeten paden, overnachten in het wild, verkenningstochten en struinfestijnen. KERN stelt
dat met een Nationaal Park binnen onze grenzen educatie, toerisme en exploitatie elkaar
kunnen versterken.

KERN vindt dat we energie-neutraal moeten gaan bouwen met bij voorkeur lokaal
opgewekte energie. Dat kan op verschillende manieren zoals met zonne-energie,
windenergie, biomassa en nieuw te ontwikkelen technologie waar bij elke keuze de
belasting voor de omgeving meegewogen dient te worden. We willen burgers en
ondernemers zo veel mogelijk betrekken in dit transitieproces.
KERN vindt dat de gemeente de taak heeft om het milieu te beschermen via de ter
beschikking staande regelgeving. In de nabije toekomst krijgen we te maken met nieuwe
regelgeving in de vorm van de Omgevingswet. Als gemeente moeten we hier tijdig op
anticiperen. Het leidt naar onze mening geen twijfel dat de positie van de burger (en
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, e.d.) onder de Omgevingswet wordt versterkt.
Op gemeentelijk niveau spelen straks de integrale omgevingsvisie en het verplichte
integrale omgevingsplan een rol. Belangen rond gezondheid, veiligheid, geluidhinder zaken die voor onze inwoners heel belangrijk zijn - worden van begin af aan meegewogen.
KERN zet zich in voor de vereiste burgerparticipatie, met name omdat participatie in de zin
van meewerken en meedoen voor de gemeente geen gangbare aanpak is tot op heden.

KERN vindt ook dat bewoners zich veilig moeten voelen in hun eigen kern. Tegen
vandalisme en criminaliteit moet dan ook krachtig worden opgetreden. Overlast bezorgers
worden stevig aangepakt, ook op campings of bij tijdelijke huisvesting. Uiteraard wordt,
daar waar mogelijk, prioriteit gegeven aan preventieve maatregelen. De bestrijding van
drugsoverlast krijgt blijvende aandacht. Voor een veilige leefomgeving streeft KERN naar
meer blauw op straat en wil de band tussen de wijkagent en de burgers opbouwen en
verstevigen. KERN is van mening dat milieuovertredingen adequaat dienen te worden
aangepakt.

KERN streeft de optimalisatie van de brandweer binnen de veiligheidsregio na. Een goede
samenwerking van de brandweer met onze directe buurdorpen is wenselijk, ook voor wat
betreft de Duitse kant. Het maximaal voldoen aan de wettelijke aanrijtijden van de
brandweer, maar ook van het ziekenvervoer heeft onze aandacht.

KERN zet zich in om snel Internet te realiseren in de dorpen en vooral ook in de
buitengebieden, bewoners en bedrijven zijn op vele gebieden afhankelijk van een digitale
snelweg.
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KERN wil bijdragen aan een faciliterende dienstverlenende gemeente,
die proactief met de inwoners meedenkt en samenwerking aangaat
met omringende plattelandsgemeenten.

KERN stelt de inwoner centraal. Er zijn zeker nog verbeterpunten, met name op het gebied
van communicatie. De gemeente dient faciliterend ingesteld te zijn en te allen tijde de
burger als klant te zien. Van bestuurscultuur moet de omslag gemaakt worden naar een
“burgercultuur”.
KERN wil een gemeentebestuur dat echt oog en oor heeft voor de inwoners. Wij willen de
inbreng van de dorpsraden dan ook serieus nemen teneinde voor een goede
communicatie te zorgen bijvoorbeeld door per kern een door de wethouder aan te wijzen
contactpersoon. KERN is voorstander van het invoeren van lokale referenda en
debatavonden en dialoogtafels samen met inwoners en belanghebbenden.
KERN vindt dat in toenemende mate samenwerking dient te worden gezocht met
omliggende gemeenten. Schaalvergroting kan in veel gevallen leiden tot doelmatiger en
goedkoper werken. Daarnaast is kwaliteitsverhoging mogelijk en kennisborging wenselijk.
KERN constateert dat in ons land al talloze vormen van samenwerking tussen gemeenten
voorhanden zijn, niet alleen tussen de kleinere gemeenten. We juichen ook voor onze
gemeente vergaande vormen van ambtelijke samenwerking toe.
We werken reeds op diverse fronten nauw samen met omliggende gemeenten zoals bij
brandweertaken en bij inning van gemeentelijke belastingen. Er zijn gemeenten die een
nog uitgebreider areaal aan taken gezamenlijk uitvoeren of voor elkaar uitvoeren.
Voorbeelden zijn gezamenlijke diensten personeelszaken, uitvoeringstaken, financiën of
juridische zaken. Samenvoeging van gemeenten kan in onze regio nu nog niet nodig zijn,
maar laat onverlet dat we scherp moeten zijn op onze kostenstructuur van het ambtelijk
apparaat in vergelijking met het gewenste niveau van opereren van deze dienst.
We willen richting geven aan de samenwerking op langere termijn. De voorkeur van KERN
gaat uit naar samenwerking met de gemeenten Gennep, Venray en Horst aan de Maas.
Samenwerking met Venlo sluiten wij niet uit mits bij een eventuele ontvlechting van taken
geen onnodig hoge kosten behoeven te worden gemaakt. Ook samenwerking met onze
Duitse buren zou een interessante optie kunnen zijn binnen het Europa van nu.
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KERN wil een deugdelijk en transparant financieel gemeentebeleid
waarbij prioriteit wordt gegeven aan de behoeften van de inwoners.

KERN is in toenemende mate bezorgd over de financiële positie van de gemeente. De
komende jaren worden aanzienlijk hogere uitgaven geraamd dan er inkomsten zullen zijn.
Daarbij hebben we te maken met miljoenenoverschrijdingen op de zorgkosten. De
communicatie naar de raad is daarbij belangrijk. Dit geldt ook voor grote projecten zoals
Maaspark Well en in het verleden winkelcentrum Mosaïque. Daarom is het belangrijk dat
de raad in dergelijke grote financiële dossiers regelmatig en tijdig wordt geïnformeerd. De
procesgang moet daarbij goed worden vastgelegd. Ook de jaarlijkse financiële
verantwoording is voor verbetering vatbaar.

KERN vindt dat er geen belemmeringen moeten worden opgeworpen wanneer burgers
gebruik willen maken van hun recht op informatie. Het instrument van geheimhouding
moet niet voor oneigenlijke doelen worden ingezet en verzoeken om informatie te
verkrijgen volgens de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) moeten zoveel mogelijk
gehonoreerd worden. Ook op dit punt dient de gemeente klantgericht te zijn en open te
communiceren.

KERN is helder in haar begrotingsbeleid. Het belang van onze inwoners staat voorop. Pas
als dit voldoende is gewaarborgd kunnen we kijken of er nog ruimte is voor nieuwe
plannen waarbij we regelmatig willen controleren of het binnen onze begroting blijft.
KERN wil prioriteit geven aan de 3 belangrijkste speerpunten: Werkgelegenheid, Welzijn
en Zorg, kernenbeleid.

KERN denkt dat we bij minder inhuur van externe bureaus en efficiëntere dienstverlening
de belastinginkomsten niet hoeven te stijgen. We willen de OZB niet verder verhogen.
KERN is tegen het invoeren van allerlei deelbelastingen, zoals hondenbelasting.
Uitgangspunt voor KERN is dat de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan de
inflatiecorrectie de komende jaren. KERN is van mening dat deze eerst omlaag dienen te
worden gebracht gezien de stijgingen de laatste jaren

Verkiezingsprogramma KERN Bergen 2018 - 2022

Pagina 13

9

KERN wil comfortabel personenvervoer op maat voor iedereen.

KERN vindt dat ons openbaar vervoer gedifferentieerder zou mogen worden opgezet. In
plaats van dat er alleen vaste lijndiensten zijn waarvan door de dag heen zeer wisselend
gebruik wordt gemaakt, is het goed om ook te kijken naar flexibele vervoersmogelijkheden
zoals wensbussen of regiotaxi’s.
Het openbaar vervoer over gemeentegrenzen heen heeft onze aandacht. Zoals een
frequentere verbindingen met Venray, Venlo, Boxmeer, Gennep en Goch. Binnen de
gemeente zou je per dorp een dorpsbus ter beschikking kunnen stellen die door
vrijwilligers ingezet kan worden, centraal geregeld, voor de dorpen en door de dorpen.
Vervoer op maat is echter meer dan alleen openbaar vervoer. Een sluitend fietsnetwerk
met veilige oversteekplaatsen, in het bijzonder voor onze schoolgaande kinderen is een
must.
Ook dient er ingespeeld te worden op het toenemend gebruik door recreanten van e-bikes
middels het plaatsen van oplaadpunten.
KERN vindt dat zwaar verkeer zoveel mogelijk uit de dorpskernen moet worden geweerd,
uiteraard met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Nog steeds vinden Duitse zandtransporten plaats door ons buitengebied, terwijl er
alternatieven zijn op Duits grondgebied. De schade die daardoor wordt veroorzaakt is
onacceptabel. Dergelijk vervoer is overigens in strijd met onze ambities in het kader van
het toeristisch beleid en leidt onnodig tot gevaarlijke situaties en overlast. Ook landbouw
verkeer en steeds groter wordende machines vragen om aandacht in verband met de
verkeersveiligheid, zeker binnen de dorpen.
KERN vindt dat het onderhoud van de landbouwwegen meer aandacht behoeft. De
vrachtauto’s en tractoren worden steeds zwaarder en breder en dit vereist meer wegen- en
bermonderhoud.
KERN blijft de mening toegedaan dat doortrekken van de N270 naar Weeze van groot
belang is voor een goede ontsluiting naar de hele regio. Het zal de veiligheid op de
Wezerweg ten goede komen.

Er leven bij u en bij ons allerlei wensen. Wij hebben die wensen beschreven vanuit het
perspectief van de inwoners. Waar wenselijk doen we voorstellen voor een meer brede
gemeentelijke aanpak met behoud van het inwonerperspectief èn de dorpsidentiteit. KERN
staat open voor uw vragen, wensen en aanvullingen. U kunt desgewenst contact opnemen
met een van de raads- of commissieleden van KERN.

Bergen, maart 2018.

www.kernbergen.com
KERN.Bergen.Lb@gmail.com
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Aandachtspunten
Gemeente

 Verstevigen en verbeteren administratieve organisatie en interne controle
 Digitale archivering op peil brengen en gebruiksvriendelijk maken
 Financiële informatieverstrekking en communicatie optimaliseren
 Van bestuurscultuur naar burgercultuur, nabuurschap versterken
 Verbreding van regionale samenwerking
 Versterken en verdiepen samenwerken dorpsraden en gebruikmaken van de intenties
en aanbevelingen uit de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s)

Afferden

 Iedershuus (MFC) en gymzaal opknappen en beide centraal in het dorp behouden
 Vrijkomende bebouwing wordt ingezet voor wonen en ondernemen in het dorp
 Plan voor verbetering Heijmanspark reactiveren
 De kern afsluiten voor vracht- en landbouwverkeer
 Stimuleren van een gezondheidscentrum op een nader te bepalen plek
 Actieplan om voorzieningenniveau te verhogen en te verbeteren (o.a. winkelfunctie,
apotheek, jeugdsoos en specifieke jeugdactiviteiten, sportvoorzieningen)

Aijen

 Loswal schoon en veilig houden en bermen onderhouden
 Toeristische activiteiten op de Loswal stimuleren
 ’t Veerhuis (gemeenschapshuis) en de verenigingen ondersteunen en behouden
 Hoogwaterbeveiliging realiseren met inspraak van de inwoners
 Aijen moet Aijen blijven! Luisteren naar de kleinste kern
 Faciliteren Dorpsraad en groenwerkgroep bij o.a. bermen maaien
Bergen

 De Mariaschool wordt het buurthuis dichtbij de mensen
 Eigen identiteit behouden, uitbreiden kwaliteit van bewoning
 Hoogwaterbeveiliging realiseren met inspraak van de inwoners
 Behoud en ruimte geven aan cultureel gerelateerde activiteiten en voorzieningen
 Toeristisch en sportieve benutting van buitengebied Bergen
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Nieuw Bergen

 Omwonenden en ondernemers geven invulling aan leegstand
 Afbraak voorzieningenniveau tegengaan
 Activiteiten en toeristische evenementen stimuleren
 Opwaarderen van de buurten continueren
 Revitalisering industrieterrein De Flammert
 Oplaadpunten elektrische fietsen, faciliteren openbare toiletten
 Evenemententerrein (oud buitenbad) krijgt een herbestemming
 OCB en Den Asseldonk zijn de ontmoetingsplekken voor bewoners
Siebengewald

 De gymzaal blijft in Siebengewald
 Volksgezondheid staat voorop bij inpassen van veehouderij
 Verkeersveiligheid in het dorp bevorderen
 Horsterbeekweg weer 80 km-weg
 Servicepunten moeten weer terug in het dorp
 Woon Zorgcomplex (WoZoCo) realiseren in combinatie met een huisartsenpost
 Ondersteunen Siebengewalds Forum
 Gezonde balans tussen wonen-recreëren-toerisme en agrarische activiteiten in het
buitengebied

Well

 Pastoorstraat en Kasteellaan opknappen/verbeteren
 Realiseren van starterswoningen
 Hoogwaterbeveiliging realiseren met inspraak van de inwoners
 Huidig winkelbestand in stand houden en voorzieningenniveau verbeteren
 Lichtjesoptocht blijven ondersteunen
 Verlengen N270 vanaf rotonde Well naar vliegveld Weeze
 Ondersteunen activiteiten voor en door jongeren
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Wellerlooi

 Uitvoeren bestratingsplan met trottoirs in het 'Jamdorp'
 Kruisstraat herinrichten tot aan de Rijksweg
 Aanrijtijd brandweer in buitengebied verbeteren
 Greenteam optimaal faciliteren
 Behouden Catharinaschool
 Vrachtverkeer (Catharinastraat en buitengebied) en Hardrijders aanpakken en
intensievere controle
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