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Nieuws

van de gemeenteraad

Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
Beeldkwaliteitsvisie ‘Rijksweg’ N271 vastgesteld
In de raadsvergadering van
11 februari 2020 stonden
niet veel onderwerpen op de
agenda waarover uitvoerig is
gedebatteerd. Dat wil niet zeggen
dat er geen belangrijke besluiten
Afgelopen
maandag
vergaderde
zijn genomen.
Zo heeft
de raad
de
gemeenteraad.
Over
twee
ingestemd met het integraal
onderwerpen werd een debat
gevoerd: de beeldkwaliteitsvisie
N272 en de beleidsvisie Wet
inburgering 2022. De term
‘beleidsvisie’ betekent dat er
wordt geschetst welk resultaat

De stelling
De raadsfracties reageren
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
reageren
Jacob
Knoops,
fractievoorzitter
CDA:
op de stelling:
‘Dankzij

Er is maar één reden waarom ik dit
de Beeldkwaliteitsvisie
werk als lid van de gemeenteraad
N271
doe:
het wordt
behouddeze
van deweg,
leefbaarheid
inzoals
onze dorpen
op
de
lange
de raad wenst, termijn.
Die missie reikt veel verder dan de
hét visitekaartje
van de
vluchtige
kortetermijndoelstellingen
die
vaak
zo
kenmerkend
gemeente Bergen”.zijn

John Cornelissen,
raadslid CDA:
Met de beeldkwaliteitsvisie geeft
de gemeenteraad transparante
sturing aan toekomstige
vraagstukken en ontwikkelingen
rondom de N271. Aanleiding
hiervoor is een door het CDA
Jacob Knoops
ingediende motie.
Het CDA wil de landschappelijke
samenhang tussen de N271 en
de omgeving versterken. Dat
betekent behoud en herstel
van het historische laanbeeld
met inheemse bomen. Onder
de bomen door is het gewenst
vrij zicht te houden op bos, de
Maas en agrarisch landschap.
Het aanbrengen van gesloten
beplanting of hoge geluidswallen
is daarom niet gewenst.

veiligheidsplan 2020-2023.

Zorgdragen voor veiligheid is een
van de kerntaken van de overheid.
De gemeenteraad stelt iedere vier
jaar de veiligheidsprioriteiten vast
de
gemeente
voor
de genoemde
in een
integraal
veiligheidsplan.
onderwerpen
wil
bereiken.
De voor 2020 tot en met 2023 Op
welke manier dat precies gebeurt,
wordt later bepaald.
voor politieke besluitvorming. In
Bergen
we daarom
aan de
De
visiewerken
op de N271
kon rekenen
energietransitie,
het
beschikbaar
op steun van CDA, PK en VVD. Niet
houden van de zorg en stabiele
van KERN. Deze fractie had vooral
gemeentefinanciën. Voor mij is de,
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
van afspraken
en waar
het voorkomen
over
de plekken
wel en
van lange
wachttijden.
Zakenlangs
niet
gebouwd
kan worden
als N271.
deze kwamen
voorbijonder
in de
de
Dat betekent
onlangs
gehouden
enquête
meer dat er ruimte is voor over
een de
dienstverlening. Wij hopen dat ook
gepaste invulling van het plan
u deze hebt ingevuld.
Lammerskamp
inparticipatie,
Well en
Verder blijven wijIIde
woningbouw
aan
de
in de breedste zin van Lindenlaan
het woord,
in
Mooi
zo!
opNieuw-Bergen.
de voet volgen. Het
Aanvalsplan
participatie, waarbij mensen weer
aan een baan geholpen worden,

Lia Janssen,
commissielid PK:

voorgestelde prioriteiten zijn
ondermijning, versterken
verbinding zorg en veiligheid, veilig
recreëren in natuurgebieden en
woonoverlast.

bedenkingen
bij de wijze waarop
Omnibuzz
dit
document
totdiscussie
stand is gekomen.
Er was wel enige
over het
De beleidsvisie Wet inburgering
2022 leidde wel tot unanieme
instemming. In deze visie staat
hoe de gemeente haar toekomstige
regierol bij de inburgering van

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
Volgend
voorjaar
vinden
er
aan te dringen
op het
ontwikkelen
gemeenteraadsverkiezingen
plaats.
van een uittreedprotocol.

Begroting 2022

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

De route van de
gemeente, bijvoorbeeld 2innovember
de
begrotingbehandeling:
vrijetijdseconomie
en
de
industrie.
2021 bespreking in de gezamenlijke
Hierin is een een
actievere
commissies,
weekrol
later
noodzakelijk.
vaststelling door de gemeenteraad.
We willen inspringen op de
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.

Frans Camps,
fractievoorzitter KERN

Jack Jennissen,
fractievoorzitter VVD

huurwoningen
waar buigt
om
De
komende weken
geschreeuwd
wordt.
Asseldonk
de gemeenteraad zich over
in Bergen
aande
de
de
laatste teruggeven
begroting van
verenigingen. Geld voor onderzoek
huidige bestuursperiode.
na onderzoek besparen en
investeren in slechte wegdelen, die
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
Denken in
Liastaat.
Janssen,
mogelijkheden,
vooruit
denken,
commissielid PK
acties ondernemen, verlies nemen,
streep eronder en verder gaan. Dat
wil KERN
de resterende
Dit
plan isbereiken
een prima
invulling
twee
jaar.vastgestelde
Bijvoorbeeldomgevingswat de
op
onze
Toren
van
Mosaïque
betreft,
en landschapsvisie en overhet
de
blijkt een blok aan het been,
eerder besproken visie over
neerhalen deze toren en weer
het bevorderen van toerisme
een mooi evenementenplein van
en
recreatie.
Dit plan
biedt,
maken,
de winkels
in Mosaïque
na
uitwerking,
ook
weer
weer toegankelijk, initiatieven
nieuwe
mogelijkheden
voor
van welwillende
ondernemers
bouwplannen.
Verderen
is er
en industrie omarmen
laten
realiseren.
Bouwen,voor
bouwen,
ook
veel aandacht
de
biodiversiteit. Kortom met
de realisatie van dit plan
slaan we de goede weg in.
Mooie landschapsgezichten
én woningbouw. De nieuw
ingerichte Rijksweg wordt op
deze manier weer een aanwinst
voor onze gemeente.

De PK heeft met belangstelling
de Beeldkwaliteitsvisie N271
gelezen en is tot de conclusie
gekomen dat dit een duidelijk,
goed gedocumenteerd verhaal is
over ‘onze’ 181-jarige Rijksweg.
Deze weg heeft door de jaren
Frans Camps,
heen, door kap en bebouwing
een wat slordige aanblik
fractievoorzitter
gekregen. Wij geloven dat ons
KERN:
nationaal park de Maasduinen
De stelling suggereert dat de
een mooie entree krijgt met
Het CDA wil werk maken van het
hele gemeenteraad dit wenst,
deze poort van Bergen. Een
vergroten van de biodiversiteit.
KERN denkt hier anders over
aantrekkelijke N271 waarbij de
Het groenbeheer zal hier verder
en heeft dit ook duidelijk
aangetaste historische laan een
op afgestemd worden. Met
onderbouwd tijdens de laatste
goede verfraaiing gaat krijgen
wisselend succes worden daar
gemeenteraadsvergadering.
en weer in oude glorie wordt
al volop experimenten mee
Wat begon met het aanpakken
aangekleed. Dat alles op een
uitgevoerd. Vaak gaat dat al goed,
van enkele honderden meters
veilige en goede manier én in
soms kan en moet het beter,
Rijksweg, werd uiteindelijk
overleg met andere overheden.
zoals op de ovonde.
op voorspraak van wethouder
Er zal, onder andere, op bepaalde
bureau
Nieuwe
Gracht
- in opdracht
van
gemeente
Bergen - april
2019een Beeldkwaliteitsvisie
Splinter
plekken
ookdenieuwe
aanplant
Tot slot
steunt
het CDA
de
voor de gehele rijksweg. Onder
van bomen worden gerealiseerd.
duidelijkheid die gecreëerd is

Omgevingsvisie Bergen 2030
de meest toekomstbestendige gemeente van Nederland

wijzigen van de gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz. Deze
organisatie biedt vraagafhankelijk
vervoer aan personen die, als
gevolg van beperkingen, niet
zelfstandig kunnen reizen. Dit is een
nieuwe
wettelijkNederlanders
taak op grondwil
vangaan
de Wet
invullen.
maatschappelijke ondersteuning. De

Ook de VVD is zeer tevreden
het mom van: “De Rijksweg
met het plan om de Rijksweg
moet het visitekaartje voor de
weer overal van een bomenrij
gemeente Bergen worden”. Wordt
te voorzien, onze dorpsentrees
er ruimte gemaakt om geplande
te verfraaien en de bebouwing
ontwikkelingen ruim baan te
beter te reguleren. Daarmee
geven. Anders gezegd; het college
wordt het aangezicht van de
krijgt alle ruimte, om de door
gemeente beter en mooier.
haar gewenste ontwikkelingen
Niet alleen voor toeristen,
te realiseren. De gemeenteraad
Marleen Raijmakers
Jack Jennissen
maar zeker ook voor onszelf als
laat zich als het ware buiten
inwoners. Hiervoor hebben we
spel zetten. Hier werkt KERN
wel de hulp van de provincie
niet aan mee. Door de burgers
nodig, die eigenaar is van de
gewenste ontwikkelingen, zoals
N271.
de realisering van het plan
Lammerskamp
2,
worden
niet
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