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Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
Verbouwing De Alverman kan van start
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11 februari 2020 stonden
niet veel onderwerpen op de
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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
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Nieuw lid rekenkamercommissie
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bijdragen, maar dat doen we nu
goed vertegenwoordigd in de
het Platteland.
dus al zolang als Mark aan het
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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
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energietransitie, wonen en
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