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Nieuws

van de gemeenteraad

Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
Drukke vergaderweek
In de raadsvergadering van
11 februari 2020 stonden
niet veel onderwerpen op de
agenda waarover uitvoerig is
gedebatteerd. Dat wil niet zeggen
Vorige
week
vergaderden
zowel
dat er geen
belangrijke
besluiten
de
samenleving,
zijncommissies
genomen. Zo
heeft de raad
ingestemd
met het integraal
ruimte
& economie
en bestuur
& financiën als de raad van
de gemeente Bergen. In de
commissie samenleving
vertelden vertegenwoordigers
van Synthese wat zij doen op
het
van maatschappelijk
Degebied
raadsfracties
reageren
werk. Synthese fungeert als

De stelling
op de stelling: ‘Deze

raadsperiode (2018-2022) is
alweer voor de helft voorbij.
De komende twee jaar gaan
we de volgende zaken nog

De
stelling
van onze gemeente’.

bereiken voor de inwoners

De raadsfracties

Jacob Knoops,
reageren opCDA:
de stelling:
fractievoorzitter

Er“Dankzij
is maar één
reden
waarom ik dit
het
Programma
werk als lid van de gemeenteraad
Vrijetijdseconomie
gaan
doe:
het behoud van de leefbaarheid
insteeds
onze dorpen
op
de
lange
meer toeristentermijn.
Die missie reikt veel verder dan de
de gemeente
Bergen
vluchtige
kortetermijndoelstellingen
die
vaak zo kenmerkend
zijn
ontdekken
én waarderen”.

John Cornelissen,
raadslid CDA:

veiligheidsplan 2020-2023.

Zorgdragen voor veiligheid is een
van de kerntaken van de overheid.
De gemeenteraad stelt iedere vier
eerste
vangnet waarmee wordt
jaar de veiligheidsprioriteiten
vast
voorkomen
datveiligheidsplan.
mensen die hulp
in een integraal
De voorhebben
2020 totgebruik
en met 2023
nodig
moeten
maken van andere (vaak dure)
voorzieningen.
voor politieke besluitvorming. In
Bergen werken we daarom aan de
In diezelfde commissie werd
energietransitie, het beschikbaar
uitleg gegeven over de nieuwe Wet
houden van de zorg en stabiele
inburgering
waarin Voor
gemeenten
gemeentefinanciën.
mij is de,
een
belangrijke
rol
gaan
spelen.
ook in onze gemeente, vastlopende
woningmarkt een volgend
belangrijk thema. Op initiatief van
het CDA heeft de gemeenteraad
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
John Cornelissen,
vragen. Hetraadslid
creëren van
CDAeen goede
kennisbank, het stellen van eisen
aan bereikbaarheid, het nakomen
vanhet
afspraken
en het
voorkomen
en
woongenot
voor
onze
van
lange
wachttijden.
inwoners. Zowaar eenZaken
hele mooie
als deze kwamen voorbij in de
uitdaging. Het vastgestelde
onlangs gehouden enquête over de
uitvoeringsprogramma
dienstverlening. Wij hopen dat ook
vrijetijdseconomie
biedt hiervoor
u deze hebt ingevuld.
volop
Laten
Verdermogelijkheden.
blijven wij de participatie,
we
trots
zijn en
blijven
opwoord,
onze
in de
breedste
zin
van het
op de voetwoonvolgen.en
Het
Aanvalsplan
prachtige
leefomgeving!
participatie, waarbij mensen weer
aan een baan geholpen worden,

voorgestelde prioriteiten zijn
ondermijning, versterken
verbinding zorg en veiligheid, veilig
recreëren in natuurgebieden en
woonoverlast.
Ook werd de stand van zaken
verbetering
Omnibuzz dienstverlening uit
Er was
wel enige
discussie
over het
de
doeken
gedaan.
De commissie
ruimte & economie hield zich
onder andere bezig met de
voortgang van de ontwikkeling
van Energielandgoed Wells
Meer en de commissie bestuur
& financiën boog zich over de
bestuursrapportage 2021. Hierin

Frans Camps,
fractievoorzitter KERN

Jack Jennissen,
fractievoorzitter VVD

Vrijetijdseconomie

huurwoningen
waar
om unaniem
De
gemeenteraad
heeft
geschreeuwd wordt. Asseldonk
ingestemd met het Programma
in Bergen teruggeven aan de
Vrijetijdseconomie. Ook heeft de
verenigingen. Geld voor onderzoek
raad
beslotenbesparen
de vanwege
na onderzoek
en corona
opgelegde
beperkingen
voor die
investeren in slechte wegdelen,
indertijd zijn ontstaan en vragen
om onmiddellijke actie. Niet praten
maar DOEN!
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.
Wim
van
derDenken
Coelen,in
mogelijkheden,
vooruit
raadslid
PKdenken,
acties ondernemen, verlies nemen,
streep eronder en verder gaan. Dat
wil KERN
bereiken
de resterende
zijn
fietspaden
en wandelroutes
twee
jaar.
Bijvoorbeeld
de
zijn echte trekpleisters.wat
Waarom
Toren van Mosaïque betreft, het
buiten we dat niet meer uit?
blijkt een blok aan het been,
Openbare
kunsttoren
en veel
historie
neerhalen deze
en weer
zijn
echteevenementenplein
publiekstrekkers. van
een mooi
De
verschillende
en
maken,
de winkelsdorpsin Mosaïque
gemeentearchieven
zijn echt wel
weer toegankelijk, initiatieven
van welwillende
ondernemers te
bereid
om daar medewerking
en industrie
omarmen
en laten en
verlenen.
Laat
ze meedenken
realiseren.
Bouwen,
bouwen,
meewerken. We zijn allemaal trots
op ons dorp en onze gemeente,
laten we dat uitzenden naar de
rest van de wereld, samen met alle
toerisme- en recreatiebedrijven.

Met jaarlijks 2,8 miljoen
dagrecreanten en 357.000
overnachtingen is de
vrijetijdssector een wezenlijk
onderdeel van de gemeentelijke
economie.Jacob
Dat is Knoops
belangrijk.
Ondernemers moeten immers
Wim van der
gewoon geld verdienen en
onze inwoners hebben belang
Coelen,
bij werkgelegenheid in de
raadslid PK:
toeristische sector. Uit cijfers blijkt
Ik mag hopen van wel. Als de
dat de gemiddelde besteding van
stakeholders in staat zijn tot
dagrecreanten in onze gemeente
Frans Camps,
goede samenwerking, waarbij
relatief laag is. Daarnaast is de
de nadruk op samen ligt, en de
werkgelegenheid in de sector de
fractievoorzitter
gemeente haar steentje bijdraagt
afgelopen jaren afgenomen. Er
KERN:
dan twijfel ik daar niet aan. Als
is dus ruimte voor verbetering
Bergen als “Hart van de
we verder in staat zijn om samen
en er zijn volop kansen. Met
Maasduinen” moet de toerist
de schouders onder ‘Visit Bergen’
onder meer de uitbreidingen
gaan verleiden om naar Bergen
onder de paraplu van ‘Visit
bij ’t Leukermeer zal het aantal
te komen en hier zijn centen
Noord-Limburg’ te plaatsen met
overnachtingen toenemen. Een
achter te laten. Tijdens de
goede en duidelijk informatie over
grotere uitdaging is het om de
raadsvergadering deed wethouder
onze gemeente kan dat alleen
vele dagrecreanten meer te laten
Pekema wanhopige pogingen
maar positief uitwerken. Verder
besteden in onze gemeente.
om met veel nietszeggende
vindt de PK dat er duidelijk meer
Dat vraagt om innovatieve en
woorden de raadsleden te
aandacht mag zijn voor kunst en
investerende ondernemers en een
overtuigen van de waarde van het
cultuur binnen onze gemeente.
gemeente die passende ideeën
programma vrijetijdseconomie.
Ook het onderhouden van de
actief stimuleert en faciliteert. Het
Hij sprak zelfs over industriële
bestaande kunstwerken is van
CDA is voor een uitgebalanceerde
bezienswaardigheden. Op vraag
wezenlijk belang. We hebben
ontwikkeling waarbij toerisme
van KERN waar hij op doelde
een rijke historie met prachtige
bijdraagt aan de leefbaarheid
bureau Nieuwe Gracht - in opdracht
van de gemeente Bergen - april
2019
kwam hij niet verder dan een
kastelen en ruïnes. De mooie
in onze dorpen zonder afbreuk
fietspad over het Energielandgoed
dorpen en de Maasduinen met
te doen aan natuur, landschap

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
carbidschieten
op te heffen.
toegezegd (nogmaals)
bij Omnibuzz
aan te dringen op het ontwikkelen
van eenen
uittreedprotocol.
Raadscommissievergaderingen zijn
live en achteraf te beluisteren
gemeente,
bijvoorbeeldOok
in deis
op
bergen.notubiz.nl.
vrijetijdseconomie en de industrie.
-zolang dit vanwege het risico op
Hierin is een actievere rol
coronabesmetting verantwoord isnoodzakelijk.
de
tribune in
Wepublieke
willen inspringen
opde
deRaadzaal
weer
toegankelijk.
woningcrisis elders en de gemeente
laten groeien. Niet alleen met
nieuwe woningen, maar ook de
doorstroming van ouderen naar
levensloopbestendige woningen
en appartementen. Daar gaan we
specifiek als VVD voor. Daarmee
komen huizen beschikbaar voor
doorstromers en nieuwe inwoners.
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.

wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz. Deze
organisatie biedt vraagafhankelijk
vervoer aan personen die, als
gevolg van beperkingen, niet
staat
of de uitgaven
en inkomsten
zelfstandig
kunnen reizen.
Dit is een
van
de gemeente
in lijn
zijn
wettelijk
taak op grond
van
demet
Wet
maatschappelijke
wat
er is begroot. ondersteuning. De

ondersteunen bij bijvoorbeeld
Wells Meer. KERN heeft zich
een haalbaarheidsonderzoek.
sterk gemaakt voor een veel
Samen moet er gezorgd worden
betere ondersteuning en
voor een goede marketing
samenwerking met de toeristische
van Bergen. Samenwerking
ondernemers in Bergen, die
via Visit Noord-Limburg is
staan maar al te vaak in de kou
daarbij een must. Wie naar
als er een beroep gedaan wordt
de regio Maasduinen komt,
op de gemeente. KERN is erg
komt vanzelf
onze prachtige
benieuwd
wanneer
de
eerste
Marleen Raijmakers
JackinJennissen
gemeente terecht. Met het
resultaten zichtbaar worden.
vaststellen van het programma
Vanzelfsprekend vindt KERN dat
Vrijetijdseconomie door de
alles in zeer nauwe samenwerking
gemeenteraad heeft het college
met de ondernemers wordt
ook de opdracht gekregen om er
opgepakt. Wat KERN betreft
op toe te zien, dat Bergen in al
“Snel
aan
de
slag!”
.
De
Een traject van lange adem
haar aspecten via Visit-Noordwethouder heeft toegezegd dat
Omgevingswet
bepaalt
dat burgers,
Na onderzoek
eerdere voornemens
Limburg
gepromoot
wordt.
Met
hij
doet naarlijkt
hetde
bedrijven
en maatschappelijke
nieuwe Omgevingswet
in 2021
het
vaststellen
van het programma
parkeren,
werkgelegenheid
en
organisaties
moeten kunnen
toch
echt ingevoerd
te “Bergen
worden.
heeft
de gemeenteraad
ook
de
zichtbaarheid
van
deelnemen
aan
beleiden
Het
is
de
meest
omvangrijke
gevraagd
om
een
intensief
overleg
Limburg” op diverse digitale
besluitvormingsprocessen.
wetswijziging sinds de invoering
met ondernemers in de sector.
media. Wij zijn benieuwd of dit
Werk aan de winkel dus, ook
van de Grondwet in 1848. Met de
Belangrijk in het programma is
geen loze woorden blijken van de
voor onze gemeente! Bergen is
Omgevingswet wil de overheid de
ook,
aandacht
gegeven
wethouder
toerisme. ontwikkeling
volopdat
aanveel
de slag.
Zo is de
door
regels voor ruimtelijke
moet
worden aanvastgestelde
de leefbaarheid
www.KERNBergen.com
de gemeenteraad
vereenvoudigen en samenvoegen.
in
onze dorpen.alDe
omgevingsvisie
opontwikkeling
de leest van
Zodat het straks bijvoorbeeld
de nieuwe
wetgeving geschoeid.
makkelijker is om bouwprojecten
van
de vrijetijdseconomie
is heel
Daarnaast heeft
te starten.Jennissen,
Maar pakt dat in de
Jack
belangrijk
voor onze gemeente
gemeente,
een uitgebreid
planbetreft
van aanpak
praktijk ook zo uit? De definitieve
maar
wat de VVD
zeker in
fractievoorzitter
uitvoering.
De
gemeenteraad
zal
invoeringsdatum is afhankelijk
ook die leefbaarheid.
er
nog
vaak
over
spreken
en
het
van
het
landelijk
gereed
komen
VVD:
Met het vaststellen van het
zal nog een tijd duren voordat de
van een digitaal omgevingsloket
Het vastgestelde programma
programma is de VVD er van
beoogde voordelen van de wet in
waarvan alle overheden gebruik
Vrijetijdseconomie
overtuigd
meer een
de praktijkdat
vansteeds
bijvoorbeeld
moeten gaan maken.geeft
Dat is nog
het
duidelijke
signaal
af
toeristen
de
gemeente
Bergen
vergunningsaanvraag merkbaar
spannend genoeg. De ervaringen
dat
moeten
gaan
zijn. ontdekken en waarderen.
metondernemers
nationale ICT-projecten
ondernemen.
DeDe
gemeente
zijn niet positief.
gemeente
Wij kunnen daar allemaal van
Jacob Knoops, fractievoorzitter CDA
krijgt
meer
bevoegdheden
is
bereid
om
ondernemersen
tede
profiteren.

Invoering Omgevingswet

