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Voorwoord
Beste inwoners van Bergen,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van KERN. In de afgelopen 10 jaar heeft KERN zich ingezet
voor de belangen van alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze mooie gemeente Bergen. In deze
periode heeft KERN zich stevig verankerd in de gemeente. Wij hebben in de rol van oppositiepartij veel
onderwerpen onder de aandacht gebracht. Hiermee heeft KERN een stempel weten te drukken op het bestuur
van de gemeente Bergen.
Voorbeelden waarvoor KERN aandacht heeft gevraagd afgelopen periode zijn:









Zwembad: Openbaar zwembad realiseren voor iedereen.
Woningbouw: Sneller, meer en verantwoord bouwen.
Openbare ruimte: Het onderhoud aan bermen, wegen en openbare gebouwen moet beter!
Veiligheid en preventie: Evaluatie van de straatcoaches, drugs en daarbij behorende overlast.
Energielandgoed Wellsmeer: Kritisch op de hoge kosten, risico’s, haalbaarheid en draagvlak.
Mantelzorgcompliment: Een hogere waardering voor mantelzorgers gerealiseerd.
Verkeersveiligheid: KERN heeft blijvende aandacht gevraagd voor diverse verkeersonveilige situaties.
Transparantie: Voortdurend gehamerd op een open bestuurscultuur en volledige openheid van
informatievoorziening voor iedereen.

KERN heeft zich afgelopen periode aan haar belofte gehouden. De fractie van KERN heeft keihard gewerkt en
gevochten voor alle belangen van iedereen in de gemeente Bergen. Dit zullen wij ook in de komende periode
blijven doen bijvoorbeeld op thema’s zoals: armoedebestrijding, woningbouw, WMO, jeugdzorg, leefbaarheid,
veiligheid, landbouw, economie, Coronagevolgen, energietransitie, bestuurscultuur, belastingverlaging,
voorzieningen, onderhoud van bermen en wegen, dienstverlening, verenigingen en natuurlijk onze dorpen en
buurten.
KERN hoeft als lokale partij aan geen enkele landelijke politieke partijen verantwoording af te leggen. Wij
vormen onze mening lokaal, transparant en onafhankelijk. In onze lokale partij is plaats voor iedereen, een
gevarieerd politiek gedachtegoed en keuzes horen hierbij. Per onderwerp wordt vanuit de dialoog de koers
bepaald waarbij KERN luistert naar de mening en ideeën van iedereen in de gemeente Bergen.
KERN maakt keuzes met de hulp van onze inwoners. Hierbij staat integriteit, respect en zorg voor elkaar
centraal. KERN wil de gemeenschap versterken door inwoners meer inspraak te geven met inbreng en respect
voor de eigen identiteit.
Het is tijd dat de gemeente Bergen vooral door lokale inwoners bestuurd wordt en niet door voornamelijk één
alles overheersende partij. Door jouw stem aan KERN te geven zorgt KERN ervoor dat jouw stem wordt
gehoord in ons gemeentehuis. Dat jouw belang weer voorop staat. KERN is er klaar voor, klaar om te gaan
besturen. Het is tijd voor KERN!
Namens de fractie KERN
Marleen Raijmakers - van der Stap
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Bestuur en organisatie
Belangrijk voor KERN is dat het dagelijks bestuur van de gemeente Bergen betrouwbaar, integer en transparant
handelt. Wij hebben in de afgelopen periode geconcludeerd dat dit niet altijd het geval was. Stelselmatig werd
door het college onjuiste of zelfs geen informatie verstrekt die voor het college voor handen was. Wat betreft
ons komt hier in de nieuwe periode verandering in. KERN wil in de komende periode dat het college alle
informatie gelijktijdig aan alle raadsleden verstrekt die nodig is om de taken te vervullen van een raadslid.
Dankzij KERN heeft de gemeente Bergen een openbaar subsidieregister ingesteld, hierin staat de hoogte van
subsidies vermeld die we aan onze verenigingen en stichtingen geven. Wij willen dat de gemeente Bergen zich
nog beter gaat verantwoorden. KERN wil het subsidieregister optimaliseren, zodat alle organisaties die gebruik
maken van een gemeentelijke subsidie erin komen te staan. Wij streven een eenduidig subsidiebeleid na.
Stelselmatig komt het voor dat er onduidelijkheden zijn omtrent de portefeuilleverdeling in het college van
burgemeester en wethouders. KERN is van mening dat je een portefeuillehouder altijd moet kunnen
aanspreken op zijn of haar acties. Ook schept dit duidelijkheid naar iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is.
KERN wil hiervoor een duidelijke en heldere afbakeningen binnen alle beleidsterreinen.
KERN stelt de inwoners, bedrijven en bezoekers centraal, in het bijzonder op het gebied van de dienstverlening,
communicatie, informatievoorziening. In de omgang met inwoners en ondernemers is nog veel verbetering te
behalen. Wij willen dat de gemeente zich faciliterend opstelt. Dit betekent volgens ons een klantgerichte en
meedenkende houding vanuit onze organisatie. Wij willen een vereenvoudiging en vermindering van wet- en
regelgeving. De gemeente moet oplossingsgericht zijn in haar denken en acteren, een meedenkende
gemeente.
Inwoners en ondernemers voelen zich vaak in de steek gelaten door de gemeente Bergen. Ze hebben het
gevoel dat ze tegengewerkt of niet gehoord worden. KERN luistert wel naar jou. Daarom willen wij dat de
inbreng die komt vanuit inwoners, dorpsraden of andere belangenorganisaties serieus genomen wordt en dat
er in onderling overleg ook echt iets mee gedaan wordt. KERN wil voor belangrijke besluiten het lokaal
referendum invoeren en inspraakavonden organiseren samen met en voor inwoners en anderen.
KERN wil richting geven aan samenwerking met andere overheden voor de langere termijn. Wij vinden dat in
toenemende mate samenwerking dient te worden gezocht met omliggende gemeenten. KERN streeft op
termijn een gemeentelijke herindeling na. Dit zal onder andere leiden tot een betere organisatie met meer
slagkracht. KERN is van mening dat dit een kwaliteitsslag zal betekenen, waarvan onze inwoners en
ondernemers zullen profiteren.
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Financiën
Voor KERN ligt de basis van een goed financieel beleid bij het verantwoord omgaan met het geld van onze
inwoner. We gaan op een bewuste manier om met financiële middelen die de gemeente Bergen heeft. Wij
stellen ons ten doel om onze ruime financiële positie in te zetten voor onze inwoners, onze reservepositie
behoort inzichtelijk te zijn voor iedereen. Transparantie in het huishoudboekje van de gemeente.
Belangen van inwoners moeten voldoende verankerd zijn in goed en weloverwogen beleid, binnen een
sluitende begroting. KERN initieert nieuwe plannen met en in het belang van onze inwoners en ondernemers.
Waar nodig zullen wij voorstellen om deze te financieren uit onze ruime reserves.
Zonder voldoende inkomsten kan een gemeente niet functioneren. Dit mag niet leiden tot hogere lasten voor
inwoners, bedrijven of bezoekers. KERN wil daarom de lasten en belastingen niet verder verhogen komende
periode. KERN is van mening dat deze juist omlaag gebracht kunnen worden gezien onze riante financiële
positie. Het verhogen van de gemeentelijke belastingen en tarieven vindt KERN momenteel niet gepast gezien
de stijging van woonlasten, dagelijks levensonderhoud, energiekosten en zo verder. KERN is tegen het invoeren
van allerlei deelbelastingen zoals bijvoorbeeld hondenbelasting.
De afgelopen periode heeft de gemeente tal van grote financiële uitgaven gedaan. Een voorbeeld hiervan zijn
de uitgaven voor het Energielandgoed Wells Meer, het inhuren van heel veel adviseurs en door het actief
aankopen van diverse gebouwen en gronden. KERN zal de beschikbare middelen veel meer inzetten voor zaken
waar onze inwoners direct profijt van hebben.
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Sociaal beleid
Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze gemeente, de menselijke maat is hierbij leidend.
Zelfredzaamheid van onze inwoners is van groot belang. Bij signaleren van problemen moeten we als
gemeente er altijd voor onze burgers zijn. We ondersteunen onze mantelzorgers en vrijwilligers volop omdat ze
van essentieel belang zijn, als dit niet toereikend blijkt te zijn, vinden wij dat de gemeente zijn
verantwoordelijkheid moet nemen.
KERN streeft een integrale aanpak van hulpvragen na. Deze kan bereikt worden door één regisseur per gezin
aan te wijzen. We kijken wat er nodig is en naar wat iemand zelf kan. KERN wil op deze manier bijvoorbeeld
voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede, geweld of andere ongewenste situaties. KERN wil
laagdrempelige toegang voor ondersteuning bij een hulpvraag vanuit onze inwoners, de indicatiestelling voor
begeleiding en dagbesteding moet bijvoorbeeld altijd afgewogen worden aan de inhoud/behoefte in plaats van
het kostenplaatje. Het regelmatig in gesprek gaan met doelgroepen brengt in beeld hoe het beleid wordt
ervaren en vervolgens wordt vorm gegeven. KERN wil een onafhankelijk meldpunt voor inwoners realiseren
waar zij terecht kunnen met klachten op sociaal gebied.
KERN vindt dat de vele lokale verenigingen, stichtingen, evenementen en activiteiten het cement van de lokale
samenleving zijn. Voor het bevorderen en het tot stand brengen van gemeenschapszin zijn ontmoetingsplekken
zoals, gemeenschapshuizen en bibliotheek essentieel. Hiermee dragen we ook bij aan het bestrijden van
eenzaamheid bij ouderen en jongeren. KERN wil stichtingen en verenigingen ruimhartig subsidiëren. Daarbij
sluit KERN niet de ogen voor actuele ontwikkelingen en zullen we meedenken over passende maatregelen als
het gaat om terugloop van ledenaantallen of samenvoegen van activiteiten.
KERN wil dat er meer aandacht is voor onze ouderen. Verminderen van eenzaamheid bij ouderen heeft onze
aandacht, wij willen activiteiten voor ouderen bevorderen en promoten. Dit willen we doen door subsidie te
verstrekken aan bestaande verenigingen stichtingen en door nieuwe initiatieven te omarmen. KERN wil nog
meer ouderen bij de sportvoorzieningen en daarvoor bestemde accommodaties betrekken. Wij willen
onderzoeken welke behoeften ouderen hebben en daar samen met hen passende voorstellen voor maken.
KERN wil de inwoners beter ondersteunen bij geldproblemen. Het gaat om mensen die in de problemen zijn
gekomen, omdat ze soms de grip op hun financiële situatie zijn kwijtgeraakt. KERN wil in beeld brengen wat de
oorzaak is van de armoede binnen onze gemeente. KERN ziet een rol weggelegd voor professionals die weten
welke inwoners gebruikmaken van een minimaregeling en in de problemen dreigen te komen. Inwoners die
geconfronteerd worden met armoede moeten op een laagdrempelige manier geïnformeerd worden over
regelingen en hoe hier gebruik van te maken.
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Jeugd en Onderwijs
“De jeugd heeft de toekomst” is voor KERN een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat goed onderwijs,
kinderopvang, fysieke ruimte voor spelen in de omgeving en passende ondersteuning beschikbaar moet zijn
waar nodig. KERN wil vooral inzetten op preventie, om problemen aan de voorkant aan te pakken. De
oplopende kosten van jeugdzorg, wachtlijsten en mismatch tussen vraag en aanbod vindt KERN een zorgelijke
ontwikkeling. Dit vereist volgens ons continue aandacht en goede sturing. De inzet van straatcoaches draagt
hier volgens ons niet aan bij. KERN vindt dat we gebruik moeten maken van een jeugdwerker die onze jongeren
positief ondersteunt en niet van straatcoaches die fungeren als handhavers.
We willen sterk inzetten op preventie in de jeugdzorg zodat er minder kinderen en jongeren complexe en/of
langdurige jeugdzorg nodig hebben. KERN wil minimaal de daarvoor bestemde financiële middelen van het rijk
inzetten. KERN wil een betere afstemming van vraag en aanbod in de jeugdzorg. Hiervoor is kennisdeling in de
regio van groot belang wat een positieve uitwerking zal hebben op de kwaliteit en mogelijk de veel te lange
wachtlijsten.
KERN gaat blijvend inzetten op het stimuleren van de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. Door de
invoering van passend onderwijs gaan kinderen met een zorgarrangement zoveel als mogelijk naar de
basisschool. Voor kinderen waar dit niet voor mogelijk is zal gezocht moeten worden naar de meest naburige
school voor speciaal onderwijs.
Goed en passend onderwijs is de basis voor een goede start van onze jeugd. Een leven lang leren is steeds meer
onderdeel hiervan. De wereld verandert snel! KERN streeft ernaar om in ieder dorp het basisonderwijs op een
goed niveau te houden. Voor elk dorp is het een verlies als een school zou moeten verdwijnen, hiervoor zal
KERN waken.
Afgelopen periode heeft KERN zich ingezet voor een gezond binnenklimaat op scholen. KERN vindt dat een
goed binnenklimaat van scholen en het daarbij behorende onderhoud een taak is van de gemeente. Gezonde
en frisse lucht is van groot belang voor de gezondheid van onze kinderen. KERN eist daarom dat de huisvesting
van alle scholen op orde wordt gemaakt zodat het binnenklimaat optimaal is. Schoolgebouwen die niet meer
aan de huidige eisen voldoen moeten gerenoveerd worden of vervangen worden door nieuwbouw. Zo zal in
Siebengewald in overleg met de betrokkenden naar een oplossing moeten worden gezocht om een basisschool
samen met de Gymzaal te bouwen die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen.
KERN wil tevens serieus kijken of het mogelijk is om onderdelen uit het 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 terugkeren naar hun dorp. KERN wil inzetten
op onderwijs waar meer mogelijkheden worden aangeboden. Wat betreft ons biedt dit kansen voor jongeren
en blijven ze later wonen en werken in onze gemeente.
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Veiligheid en handhaving
Het is de taak van de gemeente om te zorgen dat onze inwoners zich veilig voelen in hun eigen dorp. KERN
vindt dat tegen vandalisme en criminaliteit hard moet worden opgetreden. Waar het mogelijk is geven we
prioriteit aan preventieve maatregelen. KERN vindt dat de bestrijding van drugsoverlast meer aandacht nodig
heeft. KERN wil een adequate aanpak als het gaat over drugscriminaliteit. Zo krijgen we de overlast onder
controle en houden we een veilige woonomgeving.
Voor een veilige leefomgeving streeft KERN er naar dat de wijkagent zichtbaarder is. Wij streven naar optimale
samenwerking tussen de politie en onze boa’s. Onze boa’s horen duidelijk zichtbaar te zijn in onze samenleving.
KERN wil dwangsommen of gerechtelijke procedures tot een minimum beperken. Iedereen heeft te maken met
wet- en regelgeving in het kader van gezondheid, veiligheid of geluidshinder.
Wij vinden dat er veel meer de dialoog met de inwoners moet worden opgezocht in plaats van te dreigen met
dwangsommen. Bij overtreding is hoor en wederhoor belangrijk resulterend in een passende oplossing. KERN
staat voor het in gesprek gaan met inwoners en ondernemers in plaats van bovenaf de wetten voor te
schrijven, te controleren en repressief te bestraffen.
Sinds kort heeft de gemeente Bergen de beschikking over een ambulancepost naast onze bestaande
brandweerkazerne. Hiermee wordt in acute situaties de burger sneller geholpen. Het voldoen aan de wettelijke
aanrijtijden van de brandweer en de ambulancedienst heeft onze voortdurende aandacht. KERN wil ook
komende periode volledige inzet van het college om de aanrijtijden van de hulpdiensten zo minimaal mogelijk
te houden. Wat KERN betreft is het van cruciaal belang dat er een optimale samenwerking is binnen de
veiligheidsregio. Daarnaast wil KERN een verdere optimalisatie van de brandweer binnen de veiligheidsregio.
Een goede samenwerking van de hulpdiensten met onze directe buren is essentieel. Dit geldt zeker ook voor de
samenwerking met de Duitse hulpdiensten.
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Wonen
KERN vindt al jaren dat de woningbouw in onze gemeente achterblijft bij de behoefte. Mensen hebben moeite
met het vinden van een betaalbare koop- of huurwoning. KERN is al jarenlang van mening dat we daarom
sneller nieuwe woningen moeten gaan bouwen. Er komt geen vaart in alle plannen die al lange tijd gereed
liggen. Wat betreft KERN is vasthouden aan de bestaande woonvisie en de angst voor krimp volledig
achterhaald en moet deze worden losgelaten.
KERN benadrukt al jaren “de schop moet nu de grond in!”
KERN vindt dat we minstens 500 woningen erbij gaan bouwen voor 2030. Dit moeten huur- en koopwoningen
zijn in alle soorten en prijsklassen, zodat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is. KERN wil de
grondprijzen voor woningbouw laag houden om zo aantrekkelijk te blijven voor alle initiatiefnemers die
bouwplannen hebben.
Projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties dienen gestimuleerd te worden om te bouwen voor een
breed aanbod van woningen. De actieve grondverwerving van de gemeente Bergen draagt wat betreft KERN
lang niet altijd bij aan de oplossing van het huidige woningtekort. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling aan
de Lindenlaan in Nieuw Bergen.
De gemeente Bergen heeft nog steeds last van winkelleegstand, vrijkomende agrarische bebouwing en andere
leegstaande panden. Met de huidige ontwikkelingen lijkt hieraan geen einde te komen. KERN vindt dat deze
leegstand veel kansen biedt. Wij zien oplossingen door deze leegstaande panden om te bouwen tot woningen,
appartementen en voor kleinschalige bedrijvigheid. Op deze wijze wordt het mogelijk en aantrekkelijker om in
onze gemeente te komen of blijven wonen. KERN denkt hierbij vooral aan onze eigen jeugd. Voor ouderen
moet het mogelijk blijven om in hun eigen dorp/omgeving te kunnen blijven wonen.
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Economie
Een sterke economie in onze regio levert een belangrijke bijdrage aan een positieve samenleving met welzijn
en welvaart. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat het ondernemersklimaat in gemeente Bergen matig is.
Bergen zit in de onderste regionen van lijsten wat betreft vestigingsklimaat en MKB-vriendelijkste gemeente.
KERN ziet dat de beperkte verbindingen met het openbaar vervoer, het gebrek aan goed geschoolde
arbeidskrachten en de matige dienstverlening vanuit de plaatselijke overheid de grootste oorzaken zijn. KERN
wil dit veranderen door de oorzaak hiervan aan te pakken.
KERN wil dat samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven verbeterd wordt. De gemeente moet
actiever meedenken met plannen van ondernemers, dwarsverbanden smeden en mogelijkheden aanreiken.
KERN wil dat binnen de wettelijke kaders vergunningsverlening adequaat en vlot plaatsvindt zodat
ondernemersplannen niet gefrustreerd worden. Er wordt hierbij geen voorkeursbehandeling gegeven aan
gemeentelijke plannen.
Nu neemt de gemeente, gesteund door allerlei voordelen als overheid, de rol van ondernemer op zich terwijl
de echte ondernemers op afstand worden gehouden. Dit komt het duidelijkst naar voren bij de aankopen van
landbouwgrond waarbij deze bestemd wordt voor woningbouw en energielandgoed. Dit draagt niet bij aan een
aantrekkelijk ondernemersklimaat, iets wat KERN graag wil. Kansen voor onze ondernemers en inwoners gaan
hiermee verloren.
De ontwikkeling in het winkelhart van Nieuw Bergen mag beschouwd worden als een achterhaald concept,
steeds meer winkelruimte wordt bestemd voor andere doeleinden. Aan de winkelleegstand komt geen einde,
de inzet van een centrummanager is verspild geld. Resultaten blijven achterwege, het wordt hoog tijd voor een
andere aanpak van de problemen die gecreëerd zijn door de opzet van Mosaïque. KERN wil in gesprek met de
ondernemers en bewoners nieuwe kansen ontwikkelen.
KERN vindt dat er in alle dorpen van de gemeente een passend winkelaanbod moet zijn, nieuwe creatieve
concepten kunnen hiertoe de oplossing zijn.
Bedrijvigheid wordt in Bergen deels geconcentreerd op bedrijventerrein de Flammert, KERN streeft een
optimalisatie van de omgeving van dit terrein na in samenspraak met de gevestigde bedrijven. Om deze
optimalisatie te verwezenlijken is het goed om binnen een afgebakende opdracht hier een tijdelijke ter zake
deskundige functionaris voor in te zetten. Bedrijven die buiten de Flammert gevestigd zijn moeten de
mogelijkheden krijgen om zicht te kunnen ontwikkelen, hier wordt een actieve meedenkhouding van de
gemeente vereist, dit is iets wat KERN zeker nastreeft. Wij willen ondernemingen maximaal ondersteunen,
zodat ze zich kunnen ontwikkelen binnen onze gemeentegrenzen.
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Landbouw en natuur
Nog niet zo lang geleden werkte meer dan 50% van de beroepsbevolking van onze gemeente in de landbouw.
De gemeente heeft daar altijd de vruchten van geplukt. De gemeente heeft met meer dan 800 hectare
landbouwgrond in haar bezit nu nog steeds een flinke vinger in de pap in deze sector. Deze landbouwgrond
vormt een flink deel van onze reserves en wordt merendeels verpacht. Dit is voor de individuele bedrijven, de
sector en de verhouding tussen boer en gemeente op de lange duur echter niet gezond. Zeker niet als
landbouwers straks voor hun inkomen ook nog afhankelijker worden van de gemeente. De gemeente vormt
een potje waarmee de boer in de toekomst de door de gemeente gewenste natuurdoelen mag behalen.
KERN vindt het met “gratis” geleend geld opkopen van landbouwgrond door de gemeente om het daarna weer
liberaal te verpachten onder allerlei voorwaarden een slechte ontwikkeling. Op termijn leidt dit ook in de
natuur-inclusieve landbouw tot schaalvergroting waarbij degene die het laagste inschrijft de grond mag gaan
onderhouden. Voorbeelden hiervan zien we al aan de overkant van de Maas in het Maasheggengebied. Wat
KERN betreft wordt er samen met de landbouwsector een visie opgesteld waarin ruimte voor ondernemen en
een fatsoenlijk inkomen centraal staan voor boer en tuinder. Daarbij is het aan de agrarisch ondernemer welke
richting hij kiest: gangbaar, intensief, extensief, biologisch of natuur-inclusief, al dan niet gestimuleerd door de
gemeente.
Aangezien het niet de taak van de overheid is om vastgoedbelegger te zijn en het gemeentelijk bezit en
verpachten van meer dan 800 hectare landbouwgrond tot eerder genoemde nadelen leidt, vindt KERN het
wenselijk deze gronden te koop aan te bieden. In eerste instantie moet het aan de pachter aangeboden
worden. Dit bevordert een gezonde verhouding tussen ondernemers en overheid, op den duur gezondere
bedrijven en vrijkomende gelden die in de toekomst van onze gemeente en haar inwoners kan worden
geïnvesteerd.
In onze gemeente hebben we een uniek landschap. Dit is volgens KERN mede ontstaan dankzij de mensen die
wonen en werken op het platteland. We mogen daar trots op zijn en we willen graag dat dit unieke landschap
ook voor de volgende generaties behouden blijft. Dit betekent dus ook geen monocultuur van grootschalige
zonneparken in onze gemeente op vruchtbare landbouwgrond.
KERN wil ons Nationaal Park de Maasduinen beter gaan promoten. Daarvoor willen we investeren in een goede
communicatie met alle stakeholders. We zetten daarbij in op het behoud, herstel en verder ontwikkelen van
onze natuur en het landschap, samen met partijen die dit met ons op willen pakken. KERN wil dit gebied vrij
toegankelijk houden voor alle inwoners, recreanten en toeristen. Het is wel van belang dat dit niet leidt tot
overbelasting en kwalitatieve teruggang van het natuurgebied.
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Sport, recreatie en toerisme
Bewegen is gezond! KERN vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn of gemaakt moet worden. Hoe
jonger iemand met sporten begint, hoe langer hij of zij meestal actief blijft. De gemeente Bergen kan hieraan
een belangrijke bijdrage leveren, door het fysiek mogelijk te maken dat iedereen kan sporten maar ook door
het in brede zin ondersteunen van verenigingen, gezinnen en individuen. We dragen zo bij aan de kwaliteit van
de samenleving, zoals verbondenheid, sociale cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting.
KERN vindt een goed toegankelijk en kwalitatief Multifunctioneel Centrum (MFC) voor elk dorp essentieel. Een
centrale accommodatie in de dorpskern die door de gemeenschap naar behoefte gebruikt kan worden voor
sport-, culturele- en maatschappelijke doeleinden. Ook hier moet een redelijke en eerlijke afweging gemaakt
worden wat betreft ondersteuning vanuit de gemeente. Wij willen het evenemententerrein in Well een
kwaliteitsimpuls geven door het terrein eigentijds in te richten en er een duurzaam evenementenpaviljoen te
verwezenlijken in samenwerking met de Stichting ’t Knikkerven.
Daar waar het gaat om teruglopende ledenaantallen bij verenigingen kan samenwerken een oplossing bieden.
We zijn wel van mening dat deze samenwerking op vrijwillige basis tot stand moet komen. Ook het zoeken van
oplossingen buiten de dorpen of het aantrekken van gebruikers van buiten onze gemeente behoort tot de
mogelijkheden. De gemeente kan hierbij een faciliterende rol spelen waar dit gevraagd wordt.
KERN vindt dat in een gemeente met veel waterrecreatie binnen haar grenzen er ook een verantwoordelijkheid
is om zich in te zetten voor veiligheid in of op het water. Daarom zijn we van mening dat schoolzwemmen weer
een vast onderdeel moet zijn van de opvoeding van ieder kind in de gemeente Bergen. Een zwembad als
basisvoorziening voor onze inwoners is dan een voorwaarde. Ook voor andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld
de toenemende groep ouderen is dit van grote waarde. Het draagt bij aan een positieve gezondheid. Hoe kan
een rijke gemeente in het verleden ooit de verkeerde afweging gemaakt hebben en alle openbare zwembaden
hebben gesloten? KERN wil op korte termijn de terugkeer van een openbaar zwembad in de gemeente Bergen.
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler onder de samenleving in onze gemeente. Daarvoor is het
belangrijk dat ondernemers in deze sectoren de ruimte krijgen om in te spelen op de behoefte van hun gasten.
Er is een actieve en positieve houding nodig vanuit het gemeentehuis. Recreatie en toerisme moet een van
onze speerpunten zijn. De communicatie met deze ondernemers moet verbeteren en op basis van herwonnen
vertrouwen en een meedenkende overheid kunnen er positieve stappen vooruit gemaakt worden.
Er ligt voor de gemeente vooral een voorwaardenscheppende taak, die we in andere hoofdstukken besproken
hebben, voor wat betreft openbare ruimte, vergunningsverlening, natuur en bereikbaarheid.
Net als bij andere belastingen streeft KERN geen verhoging na van de verblijfsbelasting. De opbrengsten dienen
naar de sector terug te vloeien.
KERN vraagt extra aandacht voor de bestaande horecagelegenheden die onze gemeente nog rijk is. Deze zwaar
door de Coronacrisis getroffen sector is niet alleen voor onze dorpsgemeenschappen, maar ook voor de
recreatie en het toerisme van wezenlijk belang. Nieuwe ondernemersplannen op dit gebied zullen wij van harte
steunen.
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Openbare Ruimte en Duurzaamheid
KERN wil voor alle inwoners en bezoekers in de gemeente Bergen een openbare ruimte die leefbaar, veilig,
functioneel, duurzaam, schoon en aantrekkelijk is. De openbare ruimte moet een goede uitstraling hebben
waarin de inwoners zich thuis en de bezoekers van onze gemeente zich welkom voelen. Het is daarvoor
belangrijk dat de openbare ruimte goed beheerd en onderhouden wordt.
Om bovenstaande te verwezenlijken zijn enkele concrete acties nodig. Het onderhoud van onze stoepen en
wegen in de dorpen en in het buitengebied is de laatste jaren verwaarloost en schreeuwt al langer om groot
onderhoud. KERN vraagt om een goede inventarisatie en om een gedegen planning en budgettering te maken
voor het broodnodige onderhoud van onze wegen.
KERN vindt dat er meer gedaan moet worden aan het hondenpoepprobleem. Om dit op te lossen kunnen er
hondenpoepbakken geplaatst worden bij groenveldjes in de dorpen en kunnen er meer afvalbakken in de
openbare ruimte komen.
Op het gebied van duurzaamheid denken we vooral aan klimaatadaptatie. Dit betekent dat er meer en de juiste
bomen aangeplant worden langs wegen, op schoolpleinen en speeltuinen. We gaan zorgen voor wateropvang
bij overvloedige regenval en het stimuleren van regenwaterinfiltratie.
Vanuit de inwoners komen er initiatieven om de openbare ruimte zelf te onderhouden zoals door de
greenteams. Wij zijn enthousiast voorstander hiervan. De greenteams hebben niet als enige doel om de
omgeving er netjes uit te laten zien. Zij stimuleren het onderlinge contact van de inwoners en het deelnemen is
een gezonde bezigheid.
Het bermonderhoud is een onderwerp dat altijd veel discussie oplevert in onze gemeente. KERN pleit voor een
veel beter onderhoud, verkeersveiligheid mag zeker niet in gevaar komen. De aanblik van de ovonde in Bergen
verdient wat ons betreft hoognodige verbetering, dit zou een visiteplaatje moeten zijn. Om de biodiversiteit te
stimuleren kan er gefaseerd gemaaid worden waarbij sommige stroken in bloei kunnen staan en andere
stroken gemaaid worden zodat een goede leefomgeving ontstaat voor het aanwezige ecosysteem. Op gepaste
plaatsen kunnen stoeptegels vervangen worden door groen en kunnen bijvoorbeeld bloemrijke inheemse
mengsels gezaaid worden.
Elk huishouden en onderneming in onze gemeente moet toegang hebben tot de digitale snelweg. KERN ziet dit
als een nutsvoorziening. De gemeente moet haar belofte waarmaken en ervoor zorgen dat iedereen
aangesloten kan worden op het glasvezelnetwerk.
KERN is voorstander van de energietransitie, maar doe dat slim. Gebruik eerst zoveel mogelijk daken van
woningen en bedrijven voor zonnepanelen, dit kan betaald worden van het geld dat nu aan het Wells Meer
wordt uitgegeven. Bevorder de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Neem geen grote risico’s met gemeenschapsgelden om grootschalig landbouwgronden aan te kopen en deze in
te zetten voor energieproductie. Dit is de belangrijkste, maar niet de enige reden dat KERN een energieindustriegebied in het Wellsmeer een slecht idee vindt. Kern wil geen grote risico’s nemen met het geld van
onze inwoners, zoals dat nu gebeurd. KERN vindt dat een gemeente geen ondernemer moet spelen, laat dit aan
de echte ondernemers over.
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Kort per thema


Bestuur en organisatie
KERN wil:
o
o
o
o
o
o
o



Dat het dagelijks bestuur van de gemeente Bergen betrouwbaar, integer en transparant is.
Betere informatievoorziening vanuit het college.
Dat de gemeente Bergen zich beter gaat verantwoorden naar de burgers.
Dat de gemeente zich faciliterend opstelt richting haar inwoners.
Vereenvoudiging en vermindering van regelgeving.
Inbreng die komt vanuit dorpsraden, inwoners of belangenorganisaties serieus nemen.
Een lokaal referendum mogelijk maken.

Financiën
KERN wil:
o
o
o
o
o



Verantwoord omgaan met geld van onze inwoners.
Transparantie in het huishoudboekje van de gemeente.
Goede nieuwe plannen kunnen rekenen op (gedeelde) financiële steun.
Geen deelbelastingen invoeren zoals bijvoorbeeld hondenbelasting.
Geen hogere belastingen en andere lasten voor inwoners, bedrijven of bezoekers.

Sociaal Beleid
KERN wil:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Dat Iedereen mee kan doen en de menselijke maat de standaard is.
Goede ondersteuning van onze gemeente aan de kwetsbare inwoners.
Een passende waardering voor onze mantelzorgers en vrijwilligers.
Laagdrempelige toegang voor ondersteuning bij hulpvragen.
Behoud van sociale ontmoetingsplekken zoals buurthuizen en bibliotheek.
Verenigingen, stichtingen en andere activiteiten ruimhartig subsidiëren.
Meer aandacht voor onze ouderen en eenzaamheid.
In beeld brengen wat de oorzaak is van armoede binnen onze gemeente en het probleem van
armoede daadkrachtig aanpakken.
De gevolgen van de Coronacrisis in beeld brengen en hierop acteren.

Jeugd en onderwijs
KERN wil:
o
o
o
o
o
o
o
o

Goed onderwijs en kinderopvang voor alle kinderen binnen onze gemeente.
Er moet voldoende fysieke speelruimte aanwezig zijn voor onze kinderen.
Jeugdwerkers in plaats van straatcoaches.
Betere aansluiting op vraag en aanbod en preventie binnen de jeugdzorg.
Inzetten op verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.
In ieder dorp een basisschool behouden op een goed niveau.
Dat de huisvesting en binnenklimaat in alle scholen aan de eisen van deze tijd moeten
voldoen.
Onderdelen uit het voortgezet onderwijs terughalen naar onze gemeente.
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2022 – 2026 KERN

Veiligheid en handhaving
KERN wil:
o
o
o
o
o
o
o



Dat alle inwoners zich veilig voelen in hun eigen dorp en leefomgeving.
Optreden tegen criminaliteit en vandalisme.
Meer aandacht voor het bestrijden van drugsoverlast.
Meer zichtbaarheid van de wijkagent en een goede samenwerking met de BOA’s
Geen dwangsommen maar oplossingsgericht denken en handelen.
Tijdige aanrijtijden van alle hulpdiensten is de standaard.
Een goede samenwerking binnen de veiligheidsregio en met de veiligheidsdiensten van onze
buren.

Wonen
KERN wil:
o Minstens 500 woningen realiseren in onze gemeente tot 2030.
o Betaalbare prijzen voor bouwlocaties.
o Een passende woning voor elke inwoner in onze gemeente.
o Ruimte bieden aan nieuwe inwoners.
o Projectontwikkelaars faciliteren bij het bouwen in onze gemeente.
o Stoppen met het actieve grondbeleid van de gemeente Bergen.
o De kans benutten om leegstaande panden te transformeren tot woningen en bedrijven.



Economie
KERN wil dat:
o
o
o
o
o
o



Samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven verbeterd wordt.
Vergunningsverlening adequaat en vlot plaatsvindt.
Geen voorkeursbehandeling gegeven wordt aan gemeentelijke plannen.
Er een andere aanpak van de problemen van Mosaïque komt.
Er in alle dorpen van de gemeente een passend winkelaanbod is.
De omgeving van de Flammert in samenspraak met de gevestigde bedrijven verbeterd wordt.

Landbouw en natuur
KERN wil dat:
o
o
o
o
o
o
o
o

De gemeente geen landbouwgrond meer opkoopt.
Agrariërs zelf bepalen in welke richting hun bedrijf zich ontwikkelt.
Gemeentelijke pachtgronden te koop worden aangeboden.
Er met de agrarische sector een visie wordt opgesteld.
Het bestaande cultuur- en natuurlandschap gekoesterd wordt.
We het Nationaal Park de Maasduinen beter gaan promoten.
We de natuurgebieden toegankelijk houden voor iedereen.
Er wordt samengewerkt met de belanghebbende boeren, overheden en natuurorganisaties
binnen de Maasduinen.
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Sport, recreatie en toerisme
KERN vindt dat:
o
o
o
o
o
o
o
o



Sport voor iedereen toegankelijk is en blijft.
Een MFC voor ieder dorp van essentieel belang is.
In oplossingen moet worden gedacht bij teruglopende ledenaantallen van verenigingen.
Een openbaar zwembad een basisvoorziening is.
Er een openbaar zwembad terug moet komen in onze gemeente.
Recreatie en toerisme speerpunten zijn binnen het gemeentelijk beleid.
Er een actieve en positieve houding richting recreatie en toerisme moet zijn.
Er positieve aandacht moet zijn voor het belang en de positie van de horeca.

Openbare ruimte en duurzaamheid
KERN wil:
o
o
o
o
o
o
o
o

Beter onderhoud van de openbare ruimte, zodat inwoners hier weer trots op kunnen zijn.
Een inhaalslag in de revitalisering en herinrichting van de trottoirs en wegen.
Een gedegen budgettering en planning voor de gemeentelijke infrastuctuur.
Vergroening van de openbare ruimte in overleg met de inwoners.
Goed bermonderhoud, vooral ook in het belang van de verkeersveiligheid.
Snel internet mogelijk maken voor iedereen in onze gemeente.
Geen geld meer investeren in Energielandgoed Wells Meer.
Inzetten op het verduurzamen van woningen en bedrijven in onze gemeente.
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