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Raad stelt integraal veiligheidsplan vast
Aan de slag met woningbouw!
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andere initiatiefnemers dan de
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geld en
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!
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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
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
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Door energie uit wind, zon,
biomassa en nieuwe initiatieven
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