Nieuws

van de gemeenteraad

Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
Bestemmingsplan Energielandgoed
Wells Meer vastgesteld
In de raadsvergadering van
11 februari 2020 stonden
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De stelling

De komende twee jaar gaan
we de volgende zaken nog
bereiken voor de inwoners
van onze gemeente’.
Jacob Knoops,
fractievoorzitter CDA:

De stelling

Er is maar één reden waarom ik dit
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door onze gemeente laat
niets te wensen over’

Jacob Knoops,
fractievoorzitter CDA:

Dienstverlening is
mensenwerk

veiligheidsplan 2020-2023.

Zorgdragen voor veiligheid is een
van de kerntaken van de overheid.
De gemeenteraad stelt iedere vier
jaar de veiligheidsprioriteiten vast
in een integraal veiligheidsplan.
De voor 2020 tot en met 2023
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Zie
onlangs een aantal uitgangspunten
geformuleerd voor de woningbouw.
Die moeten leiden tot voldoende en
goede woningen in al onze dorpen.
Dat is niet morgen geregeld, maar
draagt bij aan de leefbaarheid op de
lange termijn. Daar zet ik me graag
voor in!
Claudia Ponjee, raadslid PK:

De komende jaren willen we ons
onder andere focussen op een
nog betere dienstverlening. Van
de eerste telefonische contacten
tussen inwoner en gemeente, tot
het meedenken en meebewegen
van onze ambtenaren bij (in
eerste instantie) onmogelijke
vragen. Het creëren van een goede
kennisbank, het stellen van eisen
Jacob Knoops,
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voorgestelde prioriteiten zijn
ondermijning, versterken
verbinding zorg en veiligheid, veilig
recreëren in natuurgebieden en
woonoverlast.

Omnibuzz

Er was wel enige discussie over het
onderstaand artikel (De stelling)
waarin de standpunten van de
fracties zijn verwoord.
Met de stemmen van de raadsleden
van KERN tegen, stelde de
raad ook het Bestemmingsplan
Energielandgoed Wells Meer
vast. Dit ging gepaard met het
beschikbaar stellen van budget
voor het realiseren van de volgende
fase van dit omvangrijke project.

Frans Camps,
fractievoorzitter KERN

Pepijn van Rijen,
raadslid VVD

Jack Jennissen,
fractievoorzitter VVD:

Claudia Ponjee
maar ook de inwonersinitiatieven
en de initiatieven vanuit de
dorpsraden. Samen blijven we op
een positieve manier werken aan
een fijne gemeente Bergen voor
iedereen.
Marleen Raijmakers, raadslid KERN:

Tijd gaat snel, veel te snel, maar
dat houdt in dat we met zijn allen
in rap tempo moeten realiseren
wat er te doen staat. Denken in
mogelijkheden, vooruit denken,
acties ondernemen, verlies nemen,
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wethouder veel succes. Onze lat ligt
hoog.
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2019 geholpen worden. Nu
verbetering
de dienstverlening
voor devan
totale
deskundig
lees ik in een voorstel aan de
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tien jaar later komen we tot de

Omgevingsvisie Bergen 2030
de meest toekomstbestendige gemeente van Nederland

We zijn op de helft van deze periode.
Inmiddels is de kostenstructuur
aardig onder controle en kunnen we
verder vooruitkijken. De VVD gaat
voor economische ontwikkeling,
energietransitie, wonen en
leefbaarheid.
Om een vitale samenleving te
behouden is het noodzakelijk te
groeien, met name door jonge
mensen en gezinnen. Daar
hebben we meer economische
activiteit voor nodig in onze

raad heeft al eerder gevraagd welke
(financiële) gevolgen er zijn als de
gemeente ‘ooit’ zou besluiten uit
deze gemeenschappelijke regeling
te stappen. Wethouder Roefs heeft
toegezegd (nogmaals) bij Omnibuzz
aan te dringen op het ontwikkelen
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Daarmee zorgen we dat onze
kinderen een goede toekomst
kunnen hebben.
Door energie uit wind, zon,
biomassa en nieuwe initiatieven
bouwen we verder aan het doel
van energieonafhankelijkheid.
Zo komen we tot een gezonde,
vitalere gemeenschap en een betere
leefbaarheid. Daar willen we samen
aan bouwen.
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