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Beste lezer, 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Bergen op Zoom. De uitdagingen waar 

onze gemeente voor staat zijn groot en complex. Als u de berichten in de media heeft 

kunnen volgen, dan bent u wellicht op de hoogte van wat deze uitdagingen zijn. U zult zich 

als kiezer afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen, wie de schuldige is en wie de 

oplossing heeft.  

 

In ons verkiezingsprogramma presenteren wij niet alleen onze oplossingen voor de 

aankomende periode. Ten eerste overstijgen de oplossingen voor de problemen meerdere 

verkiezingen. Ten tweede gaat het D66 niet alleen om wat we de volgende 

bestuursperiode gaan doen, maar om hoe wij onze gemeente het beste kunnen 

overdragen aan de volgende generaties. 

 

Ik ben Ufuk Cuman, 29 jaar oud en de lijsttrekker van D66 Bergen op Zoom. Langer dan 

een halve eeuw geleden, aan het einde van de wederopbouw, is mijn opa naar Nederland 

gekomen voor een betere toekomst. Hij is nu bijna de 80 gepasseerd. Zijn mentaliteit was 

er een van weinig praten, hard werken en na een paar jaar terugkeren. Eenmaal in 

Nederland veranderden zijn plannen. Zijn kinderen moesten naar school gaan in 

Nederland. Dat was de sleutel voor een betere toekomst. 

 

Ik, als kleinkind van een gastarbeider, ben opgegroeid in een land waar ik een studie heb 

kunnen volgen tot bestuurskundige. Ik heb kunnen dromen van een carrière als 

ondernemer en ben dat ook geworden. Eerst als zelfstandige en nu ben ik ook trots dat ik 

meerdere mensen werkgelegenheid kan bieden. In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat 

waar ik nu sta minder zegt over mijn vaardigheden en talenten. Het zegt meer over de 

kansen en mogelijkheden die ik heb gekregen van mijn ouders en het land waar ik ben 

opgegroeid. 

 

De reden waarom ik me voor de publieke zaak inzet gaat minder over mij. Het voelt meer 

als een verplichting aan de voorgaande generaties om de kansen die ik voorgeschoteld 

heb gekregen ook te kunnen bieden aan de volgende generaties.  

 

Bergen op Zoom ademt geschiedenis. Aan alle historische bouwwerken kunt u zien dat 

we in een vestingstad en dorpen met karakter wonen. Een vestingstad is een stad die 

strategische grenzen, wegen en land met muren, wallen en forten beschermt. Maar het 

belangrijkste kenmerk van een vestingstad is niet het beschermen van het stadsbelang, 

maar het landsbelang. Bergen op Zoom is een onderdeel van een geheel. Het lijkt anno 

2022 echter nog steeds zo dat de Bergse politiek niet buiten de middeleeuwse stadsmuren 

komt of kijkt. In sommige gevallen zelfs niet verder dan de dorpen eromheen. Dat moet 

anders. 



 

 

Grote veranderingen en successen bereik je met kleine stappen. De situatie waarin we zijn 

beland is ook niet van vandaag of gisteren. Het grootste probleem van de Bergse politiek 

is dat er geen standvastige keuzes gemaakt worden. Problemen worden doorgeschoven 

naar de toekomst.  

 

Bergenaren zijn krabbekes, toch? Wij kunnen de lessen uit de natuur goed gebruiken als 

inspiratie voor de toekomst. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe een krab groeit? Een krab is 

een zacht beestje in een harde schaal. Wanneer de krab groeit, gaat de omhulling na een 

tijdje strak aanvoelen. Dat leidt tot pijn. Wat de krab dan doet is zich verschuilen onder 

een steen, zijn omhulling afwerpen en een nieuwe en grotere vormen. 

 

Het moraal van de metafoor is dat we ons moeten realiseren dat we in tijd van stress 

alleen kunnen groeien door pijnlijke keuzes te maken en door onze zwakheden te 

erkennen, bloot te geven en niet onverwachts aangevallen te worden. Als de krab iedere 

keer een paracetamol krijgt zou hij nooit groeien.  

 

Als u mij zou vragen in wat voor stad ik zou willen leven zou ik zeggen: 

• Een groene stad met ruimte voor wonen, werken en recreëren. 

• Een sociale en eerlijke stad waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen kansen 

krijgt. 

• Een veilige stad waar u zich thuis voelt. 

• Een stad die financieel gezond is met goede gemeentelijke dienstverlening. 

 

Als we dat samen doen en verder denken, is dat zeker mogelijk! 

 

Ufuk Cuman  

Lijsttrekker D66 Bergen op Zoom 

(Op onze website kan je nog meer over Ufuk te weten komen!) 

 

 

https://d66.nl/bergen-op-zoom/mensen/ufuk-cuman-lijsttrekker/


4 
 

Inhoud 
Een groene stad met ruimte voor wonen, werken en recreëren ........................................................... 5 

Huisvestingsbeleid ............................................................................................................................... 5 

Afval ..................................................................................................................................................... 5 

Leefomgeving ...................................................................................................................................... 5 

OV en bereikbaarheid.......................................................................................................................... 6 

Bedrijventerreinen .............................................................................................................................. 6 

MKB & werkgelegenheid ..................................................................................................................... 7 

Arbeidsmigranten ................................................................................................................................ 7 

Klimaat ................................................................................................................................................. 7 

Biodiversiteit ....................................................................................................................................... 8 

Energiearmoede .................................................................................................................................. 8 

Een sociale en eerlijke stad waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen kansen krijgt ......................... 9 

Bijstand & afstand tot de samenleving ............................................................................................... 9 

Discriminatie en racisme ..................................................................................................................... 9 

Jongerenbeleid .................................................................................................................................... 9 

Schuldenproblematiek ........................................................................................................................ 9 

Zorg .................................................................................................................................................... 10 

Onderwijs .......................................................................................................................................... 10 

Een veilige stad, waar u zich thuis voelt ................................................................................................ 11 

Beleid maak je samen met de burger ............................................................................................... 11 

Binnenstad ......................................................................................................................................... 11 

Toerisme en monumenten ................................................................................................................ 11 

Sport en cultuur ................................................................................................................................. 12 

Handhaving ........................................................................................................................................ 12 

Jeugdcriminaliteit .............................................................................................................................. 12 

Financieel gezond en goede gemeentelijke dienstverlening. ............................................................... 13 

Bereikbaarheid en communicatie ..................................................................................................... 13 

Kwalitatief bestuur en deregulering .................................................................................................. 13 

Samenwerkingsverbanden ................................................................................................................ 14 

Bergen op Zoom, financieel gezond .................................................................................................. 14 

Lokale belastingen ............................................................................................................................. 14 

 



5 
 

Een groene stad met ruimte voor wonen, werken en 

recreëren 
 
In Bergen op Zoom woon je in een groene omgeving. Dat willen we zoveel mogelijk 
behouden en uitbreiden waar dat kan. Als er gebouwd moet worden, dan moet die 
nieuwbouw van goede kwaliteit zijn met veel aandacht voor de natuur. We zorgen er voor 
dat toekomstige wijken groen en biodivers zijn. We zorgen er voor dat ergernissen als 
zwerfafval aangepakt worden. Kortom D66 Bergen op Zoom werkt aan een fijne 
woonstad. 
 

Huisvestingsbeleid 
De woningmarkt is niet alleen in de grote steden oververhit. Ook op de Bergse 
woningmarkt is er een enorme krapte. We geloven er niet in dat door alleen te 
bouwen de problemen op de woningmarkt opgelost worden. Uiteraard is dat 
een deel van het probleem en daarvoor moeten we op zoek gaan naar nieuwe 
bouwlocaties. Deels zullen dat herontwikkelingen zijn door inbreiding, zoals op 
Plein 13. We moeten echter ook op zoek naar uitbreidingslocaties.  
 
Belangrijker is een goed volkshuisvestingsbeleid. We moeten goed kijken naar de 
doelgroepen waar we voor bouwen en hun toekomstige behoeften en wensen. We zorgen 
er voor dat je in Bergen op Zoom altijd in een groene omgeving woont door te bouwen 
met de 3-30-300 regel. Elk huis heeft minimaal 3 bomen in het zicht, in een wijk is 
minimaal 30% bodemgroen en iedereen woont op 300 meter van een park(je). 
 

Afval 
Bergen op Zoom is een prettige leefstad. Dat betekent dat de leefomgeving met aandacht 
wordt onderhouden en er slim moet worden omgegaan met afval. In Bergen op Zoom 
hebben we meer oog voor recycling door meer locaties voor het scheiden aan te bieden. 
Het uiteindelijke doel is omgekeerd inzamelen. Daarnaast moet op de Kragge een nieuwe 
milieustraat gerealiseerd worden, zodat betere recycling mogelijk is. 

 

Leefomgeving 
De gemeente moet werk maken van een schone een leefbare 
stad. Het groen onderhoud moet doelgericht worden uitgevoerd. 
Wat je doet, moet je goed doen. Daarnaast moet er voldoende 
handhaving en voorlichting beschikbaar zijn, wij pleiten voor 
een speciale BOA voor afval.  
 
Deze afval-BOA zal zich bezighouden met handhaving op het 
gebied van afvaldumpingen, bijplaatsingen, zwerfvuil en 
hondenpoep. Daarnaast zal de afval-BOA worden ingezet op 
voorlichting voor het juist aanbieden van afval en het 
aanspreken van burgers en ondernemers op hun 
verantwoordelijkheid. 
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OV en bereikbaarheid 
Bergen op Zoom moet goed bereikbaar blijven. Daarom zetten 
we in op beter openbaar vervoer. De gemeente gaat er niet over, 
maar kan zeker invloed uitoefenen. We gaan dit als volgt 
aanpakken. 
 

• Toekomstige infrastructuur moet met oog voor de 

fietser en voetganger worden ingericht. Fietsen en lopen 

staan op nummer 1. Infrastructuur voor de auto wordt 

pas daarna aangepakt. Veiligheid staat ook altijd voorop. 

• Veel mensen zijn niet bekend met de mogelijkheden van het openbaar vervoer in 
Bergen op Zoom, zoals Bravoflex. Dit is een flexibele vervoerservice op afroep die 
zonder vaste route rijdt van halte naar halte. Welke haltes? Dat bepaal jij. Er is dus 
géén dienstregeling. Dit soort dienstverlening moeten we in de gehele gemeente 
uitrollen. Zo kan iedereen flexibel tussen alle haltes worden vervoerd, rijden er 
geen lege en inflexibele lijnbussen en worden ook Lepelstraat en Halsteren beter 
bereikbaar. 

• Het moet in Bergen op Zoom mogelijk zijn om de omliggende dorpen, de 

industrieterreinen en het nieuwe ziekenhuis gemakkelijk te bereiken met het 

openbaar vervoer. Ook hiervoor moet Bravoflex beschikbaar zijn. 

• Bergen op Zoom is een stad tussen wereldsteden. Het kan niet zo zijn dat we anno 

2022 geen directe verbinding met Antwerpen hebben.  

• De bestaande busverbindingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door snelbussen. 

• We pakken het parkeerprobleem in de binnenstad aan door samen met de 

bewoners te zoeken naar oplossingen. 

 

Bedrijventerreinen 
In Bergen op Zoom is nog maar weinig plek over voor 
bedrijven. De komende periode wordt er meer ruimte 
gecreëerd voor hoogwaardige bedrijvigheid, met een focus op 
agrofood. In Bergen op Zoom is enkel plek voor bedrijven die 
hoogwaardige, duurzame werkgelegenheid bieden. Voor 
nieuwe distributiecentra is dus geen plaats. 
 
We willen een deel van de Auvergnepolder ontwikkelen tot 
een bedrijventerrein, dit  met respect voor de natuur en 
omwonenden. Het nieuwe bedrijventerrein moet, om overlast 
te beperken, zoveel mogelijk gebruikmaken van vervoer over 
water. 
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MKB & werkgelegenheid 
Innovatie en de maakindustrie zijn kenmerkend voor Bergen op Zoom. Daarom moet er 
voldoende ruimte zijn voor kleinschalige maakindustrie en het midden- en klein bedrijf 
(MKB). De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol en haalt belemmeringen weg. 
Voor het MKB moet er voldoende bedrijfsruimte beschikbaar zijn. Tevens moeten MKB 
en onderwijsbeleid op elkaar aansluiten. 
 
Bergen op Zoom moet zichzelf in de spotlight zetten als gemeente waar kleinschalige en 
hoogwaardige maakindustrie welkom is: ruimte voor het ambacht en de ondernemer. 
Voor deze kleinschalige maakindustrie moet wonen en werken in één pand mogelijk zijn, 
ook in de binnenstad.  
 

Arbeidsmigranten 
De gemeente moet haar belofte nakomen en zorgen voor duurzame huisvesting  voor 
arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn onderdeel van onze gemeenschap, nu en in de 
toekomst. Het (illegaal) verkamerd verhuren van woningen gaan wij bestrijden. Dit doen 
we door in Bergen op Zoom voldoende mogelijkheden voor duurzame huisvesting te 
bieden aan arbeidsmigranten. We gaan als gemeente actief op zoek naar een partij die een 
vrachtwagenplaats wil realiseren voor (internationale) chauffeurs. Deze locatie moet een 
hub functie krijgen voor elektrisch vrachtvervoer.  
 

Klimaat 
Bergen op Zoom moet zich inspannen om een groene stad te worden en moet als 
gemeente het goede voorbeeld geven. Het klimaatakkoord wordt uitgevoerd en we gaan 
voor minimaal 60% CO2-reductie in 2030. We gaan dit als volgt voor elkaar krijgen: 

• Het promoten van zon op dak en in gesprek daarover gaan met de 25 grootste 

dakenbezitters in onze gemeente. 

• Als gemeente het goede voorbeeld geven door circulair in te kopen, het eigen 

wagenpark z.s.m. te elektrificeren en bij iedere aanbesteding duurzaamheid als 

kernpunt te hanteren.  

• Inzetten op opwekking van windenergie op bedrijventerreinen. 

• Betaalbaar van het gas af en daarvoor warmtenetten inzetten.  

• Uiterlijk in 2030 gaat het gemeentelijk vastgoed van het gas af. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kandidaat-raadslid Berend, nummer 

2 op de lijst. Onze specialist op het 

gebied van klimaat, biodiversiteit en 

bouwen. Meer over Berend kan je 

vinden op onze website! 

https://d66.nl/bergen-op-zoom/mensen/berend-doedens/
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Biodiversiteit 
Een groene gemeente is ook een biodiverse gemeente. Dat 
dieren en insecten hun habitat verliezen is een even groot 
probleem als klimaatverandering. Stikstof verandert de heide 
rondom in een bruine grasvlakte.  
 
De gemeente kan hier middels groenonderhoud en 
natuurbeleid op een goedkope en effectieve manier op sturen. 
Bij alle ontwikkelingen op ruimtelijke ordening dient de 
biodiversiteit meegenomen te worden in de overwegingen. 
Daarbij wordt gedacht aan het aannemen van een ecoloog, 
budget creëren voor natuur, bij het groenonderhoud slimme 
keuzes maken om biodiversiteit te stimuleren en het realiseren 
van tiny forests door de gehele gemeente. 
 

Energiearmoede 
Gezinnen die 10% of meer van hun inkomen aan energie kwijt zijn, hebben last van 
energiearmoede. Met de ontwikkelingen op het gebied van klimaat moet energiearmoede 
worden aangepakt. Energie is een eerste levensbehoefte!  
 
In wijken waar de grootste energiearmoede heerst, legt de gemeente als eerste 
warmtenetten aan. Dit is namelijk goedkoper dan gas. Wel moet daar geïnvesteerd voor 
worden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor subsidie te krijgen of een 
investeringsmaatschappij op te richten. De gemeente moet huurders bijstaan als zij de 
verhuurder willen aanspreken op bijvoorbeeld energiezuinigheid van hun woning. Slecht 
onderhoud moeten we niet tolereren! 
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Een sociale en eerlijke stad waar iedereen zichzelf kan 

zijn en iedereen kansen krijgt 
 
Gemeenten hebben veel taken overgedragen gekregen vanuit de rijksoverheid, vooral op 
het gebied van het sociaal domein (jeugdzorg, ouderenzorg). Daarnaast voert de 
gemeente op tal van terreinen overheidstaken uit, zoals op het punt van milieu, wonen, 
onderwijsachterstand en veiligheid. Al deze belangrijke taken vereisen een stabiel en 
verstandig bestuur dat inzet op vertrouwen vanuit de inwoners.  
 

Bijstand & afstand tot de samenleving 
De menselijke benadering moet voorop staan. Bijstandsgerechtigden, statushouders en 
laaggeletterden moeten proactief worden benaderd. Er moet aandacht komen voor hun 
ontwikkelingsbehoefte. Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) moeten voldoende 
middelen beschikbaar zijn om een persoonlijke benadering te hanteren. De ISD moet de 
samenwerking zoeken met werkgevers en stichtingen in de regio om mensen te 
ondersteunen en te helpen bij hun ontwikkeling.  
 

Discriminatie en racisme 
De gemeente is er voor iedereen. Daarom wordt er een 
zerotolerancebeleid ingesteld op discriminatie en racisme. 
Alle aan de gemeente gelieerde instellingen moeten hier aan 
voldoen. Het zerotolerancebeleid komt terug in 
aanbestedingen, contracten en subsidievoorwaarden. 
Wanneer relaties van de gemeente discrimineren of zich 
racistisch uiten, wordt de relatie beëindigd. 
 

Jongerenbeleid 
In onze gemeente moet worden geluisterd naar jongeren. De gemeente moet proactief het 
gesprek aangaan en plekken creëren waar jongeren volledig vrij kunnen afspreken. De 
gemeente moet met jongeren praten, i.p.v. over jongeren praten. Op korte termijn is er 
behoefte aan een aantal ontmoetingsplekken met faciliteiten, zoals een afdak en een 
prullenbak. Zo simpel kan het zijn! 
 

Schuldenproblematiek 
Schuldenproblematiek moet tijdig worden geconstateerd en aangepakt. Hiermee 
voorkomen we ernstige problemen zoals uithuiszetting. Dergelijke gevolgen van schulden 
zijn desastreus voor de mens en onze samenleving. De gemeente moet aandacht hebben 
voor het vroeg signaleren van schulden. Samen met regionale partners, zoals de 
bibliotheek, gaan we financiële geletterdheid verbeteren. Hiermee voorkom je een groot 
deel van de schulden. 
 
 
 
 

Kandidaat-raadslid Jovita, nummer 5 

op de lijst. Zij heeft zich de afgelopen 

jaren volop ingezet voor onder andere 

goede jeugdzorg. Wat drijft Jovita? 

Kijk daarvoor op onze website! 

https://d66.nl/bergen-op-zoom/mensen/jovita-dorigo/
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Zorg 
Goede zorg is belangrijk. Volgens D66 Bergen op Zoom begint goede zorg met preventie 
en goede bereikbaarheid van de zorg. Het verplaatsen van het ziekenhuis mag er niet toe 
leiden dat de zorg voor inwoners van Bergen op Zoom minder kwalitatief of onbereikbaar 
wordt. Het college moet zorgen dat het nieuwe ziekenhuis met openbaar vervoer de 
gehele dag bereikbaar is. In Bergen op Zoom moet ook een HuisArtsenPost (HAP) blijven, 
hier moeten we ons hard voor maken. Daarnaast moet in Bergen op Zoom plek zijn voor 
een zorginstelling, zoals een polikliniek. De zorgbestemming van het huidige 
ziekenhuisterrein blijft bewaard. 
 
Wachtlijsten bij de WMO en jeugdzorg zijn onacceptabel. Deze wachtlijsten moeten we 
wegwerken en daarvoor moeten voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven, D66 
Bergen op Zoom zal zich hier hard voor blijven maken. Bij de WMO en jeugdzorg moeten 
we intensiever samenwerken met zorgverleners en moet preventiebeleid alle aandacht 
krijgen. Zonder goed preventie, worden 
kleine problemen steeds groter. 
 

Onderwijs 
Goed onderwijs waar ieder talent de kans 
krijgt is voor D66 Bergen op Zoom 
ontzettend belangrijk. Zowel jongeren als 
volwassenen moeten zichzelf optimaal 
kunnen ontplooien. Door de coronacrisis 
zijn leerachterstanden ontstaan, bij 
sommige kinderen meer dan bij anderen. 
Het mag niet zo zijn dat waar je wieg staat, 
je kansen in het leven bepaalt.  

• We zorgen er voor dat elk schoolgebouw goed geventileerd wordt en zorgen voor 
een goede en gezonde leer- en werkomgeving. 

• Leerkrachten spelen een belangrijke rol in de vroege signalering van problemen 
bij leerlingen. We zorgen voor een goede samenwerking tussen scholen, 
jeugdzorg en gemeente. Elk kind heeft recht op onderwijs.  

• De gemeente neemt de regie om samenwerking tussen scholen te bevorderen en 
concurrentie tegen te gaan. 

• De gemeente gaat proactief in gesprek met de scholen om samen te kijken welke 
uitdagingen er liggen (mede door corona) en hoe we het onderwijs in Bergen op 
Zoom naar een hoger niveau kunnen tillen. 

 
 Kandidaat-raadslid Martien, nummer 4 op de 

lijst. Martien neemt jarenlange ervaring in het 

onderwijs met zich mee. Benieuwd naar 

Martien, kijk even op onze website! 

https://d66.nl/bergen-op-zoom/mensen/martien-musters/
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Een veilige stad, waar u zich thuis voelt 
 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat betekent ook dat tijdens 
raadsvergaderingen de goede en belangrijke argumenten op tafel moeten komen. D66 
staat voor een inbreng vanuit de inhoud, luistert naar goede argumenten van alle fracties 
en burgers en is bereid tot samenwerking. 
 

Beleid maak je samen met de burger 
Burgerparticipatie is één van de belangrijkste onderdelen van het besturen van de 
gemeente. Ideeën en ervaringen van mensen lopen sterk uiteen. D66 Bergen op Zoom wil 
dat burgers kunnen meedenken over de speerpunten van toekomstig beleid èn over de 
uitvoering van beleid. Soms is dat op wijkniveau, soms is dat gemeentebreed. Dat vereist 
wel een heldere procedure met duidelijke doelen en verwachtingen. Hoe en wanneer 
inspraak wordt ingezet, moet worden afgestemd met de besluitvorming over het beleid. 
 
D66 Bergen op Zoom wil burgers actiever betrekken in het evalueren van beleid. Met het 
instellen van een verantwoordingsdag willen wij dat de gemeenteraad jaarlijks een aantal 
beleidsterreinen gaat evalueren en daarbij burgers en uitvoerders betrekt.  
 

Binnenstad  
We hebben een compacte binnenstad nodig en moeten verpaupering 
tegengaan. Het moet eenvoudiger worden om winkelbestemmingen 
als woonruimte te gebruiken en daarmee leegstand te voorkomen. In 
de binnenstad moet meer ruimte komen voor dienstverleners en 
kleinschalige makers. De binnenstad kent al teveel vierkante meters 
horeca, we moeten kritisch zijn op nieuwe horecagelegenheden.  
 
Ook de binnenstad moet vergroenen. Dit kan lastig zijn voor onze 
historische binnenstad. Eigenaren van panden in de binnenstad 
moeten met kortingen op de leges worden verleid hun panden te 
verbouwen tot klimaatneutrale panden. Hierdoor loont het ook voor 
historische panden om te vergroenen.  

 

Toerisme en monumenten 
Bergen op Zoom is een prachtige stad, maar te weinig mensen weten dit. Het is geen 
gemeentelijke taak om Bergen op Zoom actief te promoten. Ondernemers kunnen dit veel 
beter. De gemeente moet ondernemers daarom faciliteren. Een goed voorbeeld zijn de 
grotere terrassen op de Grote Markt en het behoud van de baliefunctie van de VVV. De 
VVV heeft een netwerkfunctie tussen toeristen en ondernemers. We staan positief 
tegenover de ontwikkeling van het poortgebied. Dit moet wel met respect voor de natuur 
worden uitgevoerd.  
 
Monumenten moeten passend worden geëxploiteerd door een onafhankelijke partij. Deze 
partij moet recht doen aan de functie van de monumenten, de toegankelijkheid 
waarborgen en de monumenten promoten. 
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Sport en cultuur 
Sport en cultuur zijn basisvoorzieningen voor een 
beleefstad. D66 Bergen op Zoom vindt dat verenigingen en 
andere sportaanbieders zoveel mogelijk zelfredzaam 
moeten zijn. Gemeenten hebben wel de 
verantwoordelijkheid om financieel bij te dragen. 
Bezuinigingen mogen niet leiden tot 
verschraling/versmalling van het aanbod op sport of 
cultuur. Daarnaast bieden we meer ruimte en stimuleren we 
urban sports. 
 
Anders dan veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom altijd veel geld uitgegeven aan 
cultuur. Dat is begrijpelijk, omdat we in een stad leven met een rijke historie, veel 
monumenten en een bijzonder actief cultureel leven. Mede door de financiële situatie 
wordt hier op bezuinigd. Net als bij ons sportbeleid mogen bezuinigingen niet leiden tot 
een verschraling van het cultuuraanbod. Maar we moeten er ook voor zorgen dat cultuur 
betaalbaar blijft.  
 
Ook in tijden van bezuinigingen en zeker na corona, moeten we opkomende artiesten en 
kunstenaars stimuleren. We zetten er op in om broedplaatsen te creëren, bijvoorbeeld in 
leegstaande panden. Zodat nieuwe cultuur de ruimte krijgt om te groeien. 
 

Handhaving 
De afgelopen jaren merken we dat Bergen op Zoom te weinig handhavingscapaciteit heeft 
en dat handhaving niet effectief wordt uitgevoerd. We nemen in Bergen op Zoom 
minimaal 5 FTE extra handhaving aan. Zo zorgen we ervoor dat we in verhouding tot 
vergelijkbare gemeenten evenveel handhavingscapaciteit hebben.  Binnen de handhaving 
wordt sterk ingezet op preventie en nauwe samenwerking met de politie. We gaan het 
mogelijk maken om met bestuurlijke boetes op te treden tegen overlast en criminaliteit. 
 

Jeugdcriminaliteit 
Ook in Bergen op Zoom is aandacht nodig voor het effectief 
aanpakken van de jeugdcriminaliteit en bijbehorende hotspots. De 
hotspots worden de prioriteit voor politie en handhaving. 
Jeugdcriminaliteit kan worden bestreden door begeleiding en het 
tegengaan van schoolverzuim.  
 
Verder zijn wij voorstander van de legalisatie van cannabis. Dat is 
de meest effectieve manier om drugscriminaliteit tegen te gaan 
Samen met de regio moet we ons uitspreken voor de legalisering 
van cannabis. Als legalisatie plaatsvindt, moeten er regionaal 
faciliteiten beschikbaar komen voor de verkoop.   
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Financieel gezond en goede gemeentelijke 

dienstverlening. 
 
Een groene gemeente, een sociale gemeente, een beleefstad en een bedrijvige gemeente 
vereisen een goed bestuurde gemeente en een bestuur dat vertrouwen geniet onder de 
bevolking. Goed bestuur en vertrouwen zijn echter geen gemakkelijke opgaven in de 
huidige omstandigheden. Een verstandig financieel beleid staat voorop. Dat betekent 
keuzes maken voor de lange termijn en in het algemeen belang. Die keuzes zijn niet altijd 
gemakkelijk. D66 Bergen op Zoom loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid. 
 

Bereikbaarheid en communicatie 
De gemeente moet goed bereikbaar zijn. Via een 
duidelijke website moet een inwoner alles kunnen 
regelen. D66 Bergen op Zoom zet in op 
digitalisering. Op het stadskantoor blijft de 
inloopbalie waar inwoners te woord worden 
gestaan en waar de tijd wordt genomen om te 
helpen. Wanneer iemand niet digitaal vaardig is, 
wordt diegene goed geholpen. De gemeente zoekt 
samenwerking met organisaties om digitale 
vaardigheden van inwoners te verbeteren. 
 

Kwalitatief bestuur en deregulering 
Een nieuwe bestuurscultuur en een kwalitatief bestuur begint bij jezelf, dus ook bij D66. 
De gemeente moet de menselijke maat als uitgangspunt nemen. De gemeenteraad is de 
democratische vertegenwoordiger en zal bij maatschappelijk relevante kwesties worden 
betrokken. Verder is D66 Bergen op Zoom voorstander van een politiek college. 
Wethouders moeten daarbij kennis van zaken hebben, kunnen samenwerken en oog 
hebben voor wat er leeft in de samenleving en de gemeenteraad. Onze gemeente moet 
bestuurd worden vanuit het algemene belang. Beleid moet niet op basis van deelbelangen 
worden samengesteld. 
 
Verordeningen en besluiten moeten voor iedereen begrijpelijk zijn en niet vol 
uitzonderingen zitten. Een hanteerbaar beleid dat voor iedereen begrijpelijk en 
uitvoerbaar is. Bij het vaststellen van beleid is de hulpvraag van de burger leidend. De 
burger wordt betrokken bij het vaststellen van beleid. Het instellen van een 
verantwoordingsdag is nodig om samen met uitvoerders en burgers gevoerd beleid te 
controleren en bij te stellen. De burger wordt daarmee beter betrokken bij de evaluatie 
van het beleid. 
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Samenwerkingsverbanden 
De gemeentelijke taken zijn zeer divers en complex. Veel 
beleid wordt daarom uitgevoerd door gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld de GGD, 
veiligheid, milieu). Wat in die samenwerkingsverbanden 
gebeurt ontgaat burgers vaak en de gemeenteraad krijgt er 
niet altijd genoeg grip op. Voor D66 geldt: samenwerken als 
het echt iets oplevert. De wirwar aan bestaande 
samenwerkingsverbanden moet worden vereenvoudigd en 
de controle erop moet beter. De voorkeurspartners van 
Bergen op Zoom zijn Steenbergen en Woensdrecht: 
samenwerken op de Brabantse Wal.  
 

Bergen op Zoom, financieel gezond 
De afgelopen periode is er een begin gemaakt met een 
financieel gezonde gemeentebegroting. We zetten de 
komende jaren in op vergroting van het 
begrotingsoverschot en dus op schuldenreductie, meer 
vet op de botten van de gemeente! Verantwoorde 
bezuinigingen worden doorgezet. 
 
Belangrijke investeringen, voor bijv. de energietransitie, 
moeten door kunnen gaan. Nieuw beleid mag niet leiden 
tot een begrotingstekort, dan moet er extra worden 
bezuinigd of moeten de inkomsten worden vergroot. 
 

Lokale belastingen 
Lokale lasten moeten eerlijk worden verdeeld. De gemeenteraad heeft directe invloed op 
de lokale belastingen. Belastingen zijn nu nodeloos ingewikkeld en dat is niet nodig. 
Belastingverordeningen moeten worden vereenvoudigd. Hierdoor kost het innen van 
belastingen minder.  
 
Met een betere kwaliteit van afvalinzameling kunnen de kosten van de afvalinzameling en 
dus de afvalstoffenheffing omlaag. Een beperkte verhoging van de OZB is voor D66 Bergen 
op Zoom geen taboe, maar heeft niet de voorkeur. We vinden het wel uit te leggen als een 
lichte verhoging wordt ingezet voor betere handhaving of een goed cultureel aanbod. 
 
 

Kandidaat-raadslid Wesley, nummer 3 

op de lijst. Brengt met zijn 24 jaar een 

frisse blik mee op lokale politiek. 

Momenteel studeert hij nog fiscaal 

recht. Meer weten over Wesley? Zie 

onze website!  

https://d66.nl/bergen-op-zoom/mensen/wesley-janssens-looijs/
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Voor een groene & sociale 

toekomst! 


