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Samen bereiken we meer!

GBWP is een partij die bewust lokaal is en lokaal bewust. Als oudste lokale partij van onze gemeente houden we er
niet van dat een landelijk bestuur ons voorschrijft hoe we het beste voor de inwoners van Bergen op Zoom,
Halsteren en Lepelstraat kunnen opkomen. Dit kunnen onze inwoners prima zelf vertellen, daarvoor is invloed uit
Den Haag niet nodig. Onze stijl kenmerkt zich door een recht-door-zee aanpak, waarbij we op een eerlijke en
rechtvaardige manier proberen de welvaart en het welzijn van onze inwoners te vergroten. In de visie van GBWP is
politiek geen spelletje, waarbij we elkaar vliegen afvangen en in achterkamertjes bedacht wordt hoe het allemaal
geregeld moet worden. Inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven komen op voor hun belangen en vragen
ruimte van de politiek voor de oplossingen die zij bedenken. Oplossingen waar ze ook aan mee willen helpen.
De politiek moet zich ten doel stellen om dit te faciliteren.
Kortom: GBWP staat voor samen bouwen aan onze gemeente en gemeenschap.
De afgelopen twee jaar zijn we met elkaar geconfronteerd met een wereldwijde pandemie.
We moeten onze ogen niet sluiten voor de impact van Corona. Samen zullen we moeten uitvinden hoe we als
samenleving elkaar door deze crisis heen helpen en leren te leven met Corona.
Voor GBWP betekent dat we samen na moeten denken hoe we onze samenleving gaan inrichten, hoe we de zorg
voor iedereen bereikbaar houden, hoe we bedrijven en banen kunnen behouden en hoe we burgerinitiatieven
kunnen blijven ondersteunen, want samenleven = samenbouwen.

Wat willen we bereiken?

Samenbouwen zegt iets over de manier waarop wij zaken willen bereiken. Als volksvertegenwoordigers werken we
samen met onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven aan welzijn en welvaart.
Om voor u duidelijk te maken wat GBWP wil bereiken, hebben we aan de hand van vier bouwstenen opgeschreven
waar u ons de komende vier jaar op mag aanspreken, en waar we met u aan willen werken.

GBWP-bouwstenen:
1.

Knelpunten in stad, dorpen en wijken (pagina 3)
a.
Halsteren
b.
Lepelstraat, Klutsdorp en Kladde
c.
Bergen op Zoom Centrum (Binnenstad en Scheldevesting)
d.
Bergen op Zoom West (Bergse Plaat, Markiezaten en Fort-Zeekant)
e.
Bergen op Zoom Oost (Gageldonk, Warande en Buitengebied Oost)
f.
Bergen op Zoom Zuid (Borgvliet, Langeweg, Heimolen en Oude Tol)
g.
Bergen op Zoom Noord (Meilust, Tuinwijk en Noordgeest)

2.

Mensen & Welzijn (pagina 4)
a.
Iedereen kan en doet mee
b.
Een veilige samenleving
c.
Verenigingsleven, cultuur en sport

3.

Ruimte & Economie (pagina 10)
a.
Verkeer en parkeren
b.
Een aangename en duurzame beleefstad
c.
Moderne lokale economie
d.
Werk en onderwijs

4. Gemeente & Financiën (pagina 17)
a.
Uitstekende dienstverlening
b.
Een ﬁnancieel gezonde gemeente
c.
Samenwerken in de regio
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Bouwsteen 1: Knelpunten in stad,
dorpen en wijken
GBWP wil een gemeente waar het aantrekkelijk is om te
wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en
ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving.
Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar
verschillende knelpunten in uw wijk of dorp aanpakken.
Halsteren

Ÿ Behoud openluchtzwembad De Melanen
Ÿ Realisatie woon-zorgfunctie en hospice Sint-Elizabeth
Ÿ Vrij toegankelijk houden natuurgebied rond de
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Groote Melanen en Fort de Roovere
Samen met sportclubs zoeken naar een oplossing
voor de parkeerproblematiek bij sportpark De Beek
Behoud open en groene karakter buitengebied en
groene buﬀer realiseren tussen Fort-Pinsenweg en
de Nieuwe Molenweg
Realisatie herinrichting Halsterseweg-Noord
Voltooien van plan Vogelenzang
Behoud voldoende vrije parkeerplaatsen in de
Dorpsstraat
Gratis parkeren op de dorpsstraat
Geen industrie in de Auvergnepolder
Verbeteren staat trottoirs en wegen, waaronder de
Burg. Elkhuizenlaan
Behoud voorzieningen, zoals pinautomaat en
brievenbus
Herstel beelden en kunstwerken, bv. Merrie en Veulen
in de Burg. Elkhuizenlaan
Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en
ouderen ter stimulering van de doorstroming op de
woningmarkt
Dorpsstraat gebruiksvriendelijker maken voor gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens
Geen zonnepanelen op weide- en landbouwgrond
Hof van Ram behouden voor de Heemkundekring
Behoud landgoed De Beek voor publiek en evenementen
Meer ondergrondse milieuparkjes voor afval, plastic
en glas, o.a. in De Schans

Lepelstraat/Klutsdorp/Kladde
Ÿ Behoud van identiteit, geen grootschalige
bouwprojecten
Ÿ Steenbergseweg tussen afslag A4 en Klutsdorp,
snelheid beperkende maatregelen
Ÿ Realiseren van meer goede senioren- en
starterswoningen
Ÿ Behoud accommodaties en voorzieningen voor het
verenigingsleven
Ÿ De Ster van Lepelstraat ontwikkelen samen met alle
betrokken partijen
Ÿ Behoud van 't Weike als gemeenschapscentrum
Ÿ Behoud van de Basisschool De Wegwijzer
Ÿ Streven naar een optimaal aanvaardbare plaatsing van
het Tennet-station
Ÿ Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en
ouderen ter stimulering van de doorstroming op de
woningmarkt
Ÿ Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden

Ÿ Meer ruimte voor burgerinitiatieven op het gebied van

onderhoud en leefbaarheid

Ÿ Welzijn en zorg dicht bij de bewoners van het dorp

Centrum Bergen op Zoom

Ÿ Veiligheid op straat en in uitgaansgebied
Ÿ Behoud monumentale karakter, stimulering opknap-

pen gevels, goed onderhoud monumenten

Ÿ Schone straten, aanpak zwerfvuil, goede verlichting,

meer groen en bankjes als rustpunt

Ÿ Leegstand in winkelgebied tegengaan
Ÿ Meer woonfuncties in de binnenstad voor ouderen,

jongeren en studenten

Ÿ Ontwikkeling Westersingel in overeenstemming met

historisch karakter volgens beeldkwaliteitsplan

Ÿ Invulling voormalige brandweerkazerne en

Gouvernementsgebouw

Ÿ Realisatie invulling voormalige huize Sint-Catharina
Ÿ Fietsbeleid met voldoende geschikte stalling in de

binnenstad

Ÿ Nieuw parkeerbeleid met onderzoek naar goedkoper

en gratis parkeren

Ÿ Nieuw bestemmingsplan met meer ruimte voor

werken, wonen en beleving

Ÿ Veilige oversteekplaats realiseren bij de

Montessorischool aan de Noordsingel

Ÿ Meer entertainment voor jeugd en jongeren
Ÿ Meer inzet op snelheidsbeperkende maatregelen en

handhaving 30 km/uur zone

Ÿ Plein 13 omvormen tot transferium/transporthub
Ÿ Hittestress bestrijden door meer ruimte voor stads-

tuintjes en waterelementen

Ÿ Verkopen/herontwikkelen politiebureaus

Wassenaarstraat en Jacob Obrechtlaan

Ÿ Aanpakken t-splitsing Erasmuslaan-Jacob

Obrechtlaan

Ÿ Onderzoek naar toekomst Stoelemat locatie

Bergen op Zoom West: Bergse Plaat, Markiezaten,
Fort-Zeekant
Ÿ Aanpak parkeerproblematiek rondom scholen op de
Bergse Plaat
Ÿ Bestrijding zwerfvuil, hondenpoep
Ÿ Groenonderhoud en onderhoud vijvers, waterlopen
Ÿ Woningbouwprogramma Markiezaten realiseren
Ÿ Verkeerslichten Zuiderdreef/Markiezaatsweg
realiseren
Ÿ Faciliteren ouderensteunpunt en andere wijkfuncties
Ÿ Verbetering waterkwaliteit Binnenschelde
Ÿ Boulevard verder ontwikkelen en benutten
Ÿ Verbeteren verkeersveiligheid ﬁetspad Boulevard
(bij horeca)
Ÿ Realisatie openbaar toilet en douche bij het stadsstrand
Ÿ Onderzoek doorsteek Havenkanaal naar Zoommeer
Ÿ Inzet op veelzijdig winkelaanbod Kompas
Ÿ Fors aanpakken drugshandel Boulevard, Sportpark
Langs de Lijn en Fort-Zeekant
Ÿ Meer groen toevoegen aan Fort-Zeekant
Ÿ Picknicktafels aan de Boulevard aanpassen voor
rolstoelgebruikers
Ÿ Opknappen speeltuintjes en voetbalkooien
Fort-Zeekant
Ÿ Aanpakken overlast Scheldeﬂat
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Bergen op Zoom Oost: Gageldonk, Warande,
Buitengebied Oost
Behoud voldoende winkelfuncties
Aanpak zwerfafval, onderhoud trottoirs,
openbaar groen
Verkeersveiligheid Groene Gordijn
Behoud monumentale karakter voormalige
Cort Heyligerskazerne
Voortvarende uitvoering planontwikkeling
Warandeﬂat
Aanpak criminaliteit, handhaving toegankelijk houden
brandgangen
Verbetering veiligheid ﬁetsers Sterrelaan
Verbetering verkeerssituatie ziekenhuis
Monument/kunstwerk voor bevrijders in Canadalaan
Herdenkingscentrum/oorlogsmuseum bij
oorlogsgraven Ruijtershoveweg
Realisatie Huis van de Wijk (nieuw wijkcentrum)
Maximale inzet op behoud huisartsenpost, eerste
hulp, polikliniek, ic en pandemiezorg op locatie
Lievensberg (Bravis)
Aandacht voor verkeersoverlast (vooral in de nacht)
op de Gagelboslaan
Oplossen parkeerdruk als gevolg van kamerverhuur
bij eengezinswoningen

Bergen op Zoom Zuid: Borgvliet, Langeweg, Oude Tol,
Heimolen
Ÿ Zorgen voor een veilige buurt, voorkomen van overlast
door extra inzet van jongerenwerk en veiligheidspartners
Ÿ Tegengaan overlast Hofjes en verbetering openbare
ruimte
Ÿ Verkeersafwikkeling Olympialaan verbeteren
Ÿ Parkeerproblematiek omgeving
Rembrandtstraat/Langeweg en sportpark Rozenoord
Ÿ Functie wijkvoorziening versterken
Ÿ Gepaste bebouwing, geen verstedelijking
Ÿ Een gepaste invulling (voormalig) TNO-terrein
Ÿ Aandacht voor onderhoud zandpaden
Ÿ Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden
Ÿ Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en
ouderen ter stimulering van de doorstroming op de
woningmarkt
Ÿ Wegdekonderzoek van de hoofdweg op Heimolen
(bolstaand asfalt)
Ÿ 380 kV aanleg onder de grond
Ÿ Omleidingsroute creëren voor landbouwverkeer
buiten de kern van Heimolen
Ÿ Oplossen problematiek scholen en kinderopvang
Borgvliet
Ÿ Onderhoud van speeltuintjes intensiveren
Bergen op Zoom Noord: Meilust, Tuinwijk, Noordgeest

Ÿ Wijkvoorziening in Noordgeest realiseren
Ÿ Onderhoud en veiligheid Oscar van Hemelpark
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

verbeteren
Aanpak drugsoverlast
Verkeersveiligheid Heesterbos en Overakker
Vergroening van de wijk vergroten
Veilig verkeer voor kinderen
Meer inzet jeugd- en jongerenwerk
Aanpak zwerfvuil door inzet van vuilnisbakken bij
uitgangen park

Onderhoud vijvers en parken
Meer aandacht voor levensbestendige woningen
Parkeerdruk Buitenvest en Sibeliusstraat verminderen
Aanpak Noordzijde-Zoom
Handhaving snelheidsovertredingen onder meer
Mozartlaan, Burgemeester Wittelaan, Ravelstraat,
Pomonolaan
Ÿ Behoud winkelfuncties en supermarkt met aandacht
voor oplossen vervuiling
Ÿ Fietsbrug de zoom schoonhouden vanwege gladheid
bij bladval
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bouwsteen 2: Mensen & Welzijn
2a. Iedereen kan en doet mee
Meedoen
Ongeacht of je wel of geen beperking hebt, laaggeletterd of vreemd geletterd bent, je opleiding, gender,
geaardheid of herkomst. Of je in armoede of in weelde
bent opgegroeid, wij willen dat iedereen zoveel mogelijk
kan meedoen.
Menselijke maat
Om een stevig fundament te leggen voor een zorgzame
samenleving is het goed om te kijken voor wie we ons in
onze gemeenschap in moeten zetten, om er zo voor te
zorgen dat iedereen mee kan doen. Alle inwoners van
onze gemeente behoren niet tot één, maar tot meerdere
doelgroepen, waarbij het van belang is verbindingen te
leggen en met partners samen te werken waar dat
voordelen op kan leveren. Zowel jongeren als ouderen,
wonend in dorp, wijk of stad, al dan niet werkend of
studerend, zijn (groot)ouder, vrijwilliger of mantelzorger.
Elk met een eigen leven en eigen problematiek.
Voor GBWP staat toepassen van de menselijke maat, bij
welke vorm van ondersteuning ook, centraal. Iedereen
verdient een goede en gezonde basis, alleen samen
komen we tot een zorgzame samenleving.
Participatie (meedoen) van burgers en overheid
GBWP vindt dat inwoners zelf invloed moeten kunnen
uitoefenen op de inrichting van hun dorp of wijk.
Wij denken dat burgers zich hierdoor meer betrokken
voelen en dat is een goede zaak. Op het gebied van
zorg is het van belang dat specialistische zorg aanwezig
blijft voor mensen die dat echt nodig hebben. Voor de
lichtere vormen van zorg zien we graag meer vormen
van burgerparticipatie ontstaan. Goede burgerparticipatie vereist ook overheidsparticipatie. GBWP vindt dat de
gemeente ruimte moet geven aan initiatieven en mee
moeten helpen en daar waar nodig ondersteunt en
faciliteert.
Preventie en vroeg signalering
Voorkomen is beter dan genezen. Door preventie en
vroeg signalering kan met lichtere zorg zwaardere
problematiek worden voorkomen. Dit is beter voor het
welzijn van de inwoner en werkt kostenbesparend voor
de gemeente. Zo worden met vroeg signalering huisuitzettingen en energieafsluitingen als gevolg van
betalingsachterstanden voorkomen.
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GBWP pleit voor integrale vroeg signalering samen met
de ISD, WijZijnTraverse, en Stadlander. Met deze
methode is er aandacht voor het hele gezin en worden
schulden en zorgbehoefte in samenhang bekeken.
Speciale aandacht vragen we hierbij om het welzijn van
kinderen. We willen voorkomen dat schuldenproblematiek van generatie op generatie wordt overgedragen.
Goede voorlichting en preventieprogramma's zijn
essentieel om te voorkomen dat jongeren te maken
krijgen met overlast gevend gedrag, criminaliteit, drugsen alcoholgebruik, misbruik en ﬁnanciële problemen.
De kleine groep die het verkeerde pad op gaat, moet
worden geholpen en, indien nodig, gecorrigeerd om
daar weg te komen. De functie van het veiligheidshuis is
hierbij belangrijk.
Zorg en/of ondersteuning nodig
De groep inwoners die hulp nodig heeft om 'mee te
kunnen doen' is groot en divers. Jongeren, ouderen,
mensen met een beperking, mantelzorgers en iedereen
die professionele zorg nodig heeft, moet die snel en
adequaat kunnen krijgen. Of het nu gaat om jeugdzorg,
voorzieningen via de WMO of ondersteuning bij het
vinden van werk. GBWP gelooft in de kracht van de
samenleving en is ervan overtuigd dat er veel kracht zit
in het 'sociale vangnet' van onze inwoners. Er kan toch
altijd een situatie ontstaan waarop advies, psychologische hulp, sollicitatietraining, extra voorzieningen,
huishoudelijke hulp of andere vormen van hulp nodig
zijn. Het is dan zaak dat we met toepassing van de
menselijke maat tot maatwerk komen. De rol van de
gemeente is ervoor te zorgen dat partners elkaar vinden
in een integrale aanpak, dat verbindingen ontstaan, dat
maatwerkoplossingen of kleine ﬁnanciële ondersteuningen kunnen leiden tot een beter bestaan.
Ziekenhuiszorg
GBWP is niet blij met de beslissing die genomen is door
het bestuur van Bravis in 2019 over het vertrek van het
ziekenhuis uit onze gemeente. We hadden liever gezien
dat het ziekenhuis en de daarbij horende ziekenhuiszorg
voor onze inwoners, dicht bij huis, behouden zou blijven.
Als GBWP hebben we bij de gemeente erop aangedrongen alles in het werk te stellen om de toekomstige
zorg voor onze inwoners te garanderen. We zien dat er
nieuwe initiatieven ontstaan, zoals een stadskliniek.
Het is een zelfstandig behandelcentrum, dat heeft
aangegeven nog verder te gaan groeien in het aantal
specialismen. We juichen deze ontwikkelingen toe.
Bravis heeft aangegeven dat ze niet zullen verdwijnen
uit de gemeente en een poli voor de toekomst willen
realiseren. Wij vinden het vertrek van Bravis kapitaalvernietiging en in de huidige tijd van Corona een
gemiste kans om te gaan voor meer ziekenhuiscapaciteit in onze regio. Wij willen daarom de locatie in onze
gemeente behouden voor (ziekenhuis)zorg. GBWP ziet
het als een locatie waar, in de eerste plaats ruimte is
voor verschillende zorgaanbieders en verschillende
soorten zorg. Ten tweede is er ruimte voor de campusgedachte. Onderwijs en zorgaanbieders kunnen er
onderzoek doen, praktijkonderwijs geven en de
zorgmedewerkers van morgen opleiden.

Ouderen
GBWP vindt dat Bergen op Zoom een leeftijdsvriendelijke gemeente moet zijn. Het aantal senioren, ook wel
'vergrijzing' genoemd, neemt met het jaar toe. Senioren
moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen. Het beleid van de gemeente moet daarop
gericht zijn, door te zorgen voor een goed WMO-loket
met een luisterend oor en waarnemend oog voor de
problematiek van elke (oudere) inwoner. Op die manier
kunnen mensen bijgestaan worden met de juiste
voorzieningen, die hen in staat stellen langer mee te
doen en zelfstandig te kunnen blijven. Daarvoor dienen
alle zorgpartners, maatschappelijke en ouderenorganisatie samen te werken. Dat kan gaan over het zorgen
voor goede woonservice gebieden, het bouwen van
levensloopbestendige woningen, oog hebben voor de
fysieke toegankelijkheid van gebouwen en openbare
ruimte en woningaanpassingen op maat. Dorpen, wijken
en de stad dienen daartoe passend ingericht te zijn,
zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten, actief
en mobiel kunnen blijven en steun krijgen bij de problemen waar ze tegenaan lopen (van invullen formulieren
tot geïnformeerd blijven). Van het grootste belang is
laagdrempeligheid en eenvoudig taal bij communicatie
naar onze inwoners.
Aandachtspunten van GBWP voor de komende periode:
- Voldoende inkomen voor ouderen
- Toegankelijkheid gemeente
- Inclusiviteit als ouderenbeleid
- Integrale aanpak van wonen en zorg
- Veiligheid in en om het huis
- Heldere taal en hulp bij digitalisering
- Eenzaamheidsbestrijding
- Ontwikkeling van een dementievriendelijke
gemeente
- Voldoende passende woningen in wijk,
dorp en stad
- Geef ouderen een stem via de adviesraad
(WMO- en seniorenadviesraad)
- Toepassing van de menselijke maat bij persoonlijke problematiek
- Oplossen en voorkomen wachtlijsten bij
WMO aanvragen
- Behoud van een goed toegankelijke
ziekenhuiszorg in Bergen op Zoom
- Doorontwikkeling van ontmoetingscentra,
buurtplatforms en wijkcentra
Jeugd en Jongeren
GBWP vindt het belangrijk om te blijven investeren in
voorzieningen voor jongeren in dorp, wijk en stad. Voor
de hele gemeente moeten we streven naar goede
scholen, ruimte bieden aan sport en cultuur, werken aan
een divers uitgaanscentrum, zorgen voor een goede
voorlichting en preventieprogramma's en een goed
vangnet in de vorm van passende hulp zoals
specialistische jeugdhulpverlening.
Aandachtspunten van GBWP voor de komende periode:
- Een divers aanbod in goede scholen (Van Vso
tot HBO)
- Inclusiviteit in jeugdbeleid en voorzieningen
- Mobiliteit, van openbaar vervoer, mobiliteit
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hubs tot speciaal vervoer (KCV klein collectief
vervoer) en ﬁetsenstallingen
Ontmoetingsplekken voor jongeren
Extra aandacht voor voorzieningen voor
jongeren met een beperking
Luisteren naar de problemen en wensen van
jongeren (vrijetijdsbesteding, huisvesting)
Een aantrekkelijke en aangename binnenstad
(divers en veilig uitgaansgebied, winkels gericht
op jeugd en jongeren)
Diversiteit in aanbod sport en cultuur
Ruimte bieden aan jongeren om
festivals/feesten te organiseren
Betaalbare huisvesting voor jongeren, ook in de
Binnenstad
Behoud van de jeugdraad

Ouders
Ouders van nu hebben een druk bestaan in een hectische maatschappij. Kinderen gaan naar de kinderopvang, gaan naar basis- of voortgezet onderwijs. Het is
een ware uitdaging om naast een werkend bestaan,
kinderen op te voeden, op te vangen, te begeleiden naar
de volwassenen van de toekomst. Of je een tweeverdiener bent of een alleenstaande ouder, steeds vaker zijn er
momenten waarop problematiek van ouders aandacht
en/of specialistische hulp vraagt. GBWP gaat hier extra
aandacht aan besteden:
- om te voorkomen dat kinderen ontsporen
- om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen de
juiste ondersteuning vinden
- om te komen tot integrale samenwerking
tussen gezin, onderwijs, verenigingsleven en
zorg
- om ervoor te zorgen dat alle kinderen daadwerkelijk volwaardig mee kunnen doen
- om samen te bouwen aan een veilige samenleving met gelijke kansen voor ieder kind.
Werkenden/ niet werkenden
Naast een dak boven je hoofd is kunnen werken aan een
goed bestaan voor iedereen van belang. Een baan en
een maandelijks inkomen bieden zekerheid en zorgen
ervoor dat we de dingen kunnen doen die we willen,
maar vooral ook dat we mee kunnen doen.
Het is daarom belangrijk dat inwoners die geen werk
hebben, snel op weg geholpen worden om de basis van
hun bestaan in stand te houden.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het “hart en cement” van onze samenleving. Zij werken sinds jaar en dag keihard aan het
opzetten, stimuleren en in stand houden van de vele
verenigingen en stichtingen op het gebied van welzijn,
sport en cultuur in onze gemeente. Zij zijn de “hoeders”
van ons welbevinden. Ze zorgen dat we plezier hebben
en elkaar kunnen ontmoeten, dat we kunnen ontspannen en genieten. GBWP is enorm trots op de vele
vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn.
Van de gemeente verwachten wij dat ze hen faciliteren,
waarderen, de ruimte geven en dat bureaucratie
teruggedrongen wordt.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn bijzondere vrijwilligers die soms
tegen wilt en dank zorgen voor hun vader, moeder, kind,
buurvrouw of buurman. Morgen kan het zomaar zo zijn,
dat jij ook een mantelzorger bent. Mantelzorgers zorgen
voor aandacht, een luisterend oor en hulpvaardige hand.
De rol en belasting van deze bijzondere vrijwilligers
wordt nogal eens onderschat en als vanzelfsprekend
gezien. Wat GBWP betreft vraagt dit van de gemeente
aandacht voor (over)belasting, waardering en maatwerk.
Nieuwkomers
Een gedeelte van de Bergse bevolking is afkomstig uit
een ander land met een andere cultuur. Ook voor hen
moet onze gemeente een prettige woonomgeving zijn.
Daarom vindt GBWP het belangrijk dat nieuwkomers zo
snel mogelijk integreren in onze samenleving door de
Nederlandse taal en gebruiken te leren en te respecteren. Zij hebben hier zelf een verantwoordelijkheid in.
Daar waar mogelijk zorgt de gemeente voor ondersteuning. GBWP is van mening dat we niet meer nieuwkomers in onze gemeente moeten opnemen dan de
verplichte wettelijke taakstelling. Wij willen geen
asielzoekerscentrum in onze gemeente. Voor onze kijk
op huisvesting van arbeidsmigranten verwijzen we naar
hoofdstuk 3b.

2b. Een veilige samenleving
Veiligheid
Drugshandel, inbraak, (huiselijk) geweld, bedreiging,
enzovoorts. Je hoeft de krant maar open te slaan en je
ziet dat er ook in Bergen op Zoom nog genoeg te doen
is om de veiligheid te verbeteren. Het is simpelweg
onaanvaardbaar dat burgers zich in onze gemeente
onveilig voelen. GBWP wil dan ook alles in het werk
stellen om dat tegen te gaan en preventief, maar vooral
ook handhavend op te treden.
Criminaliteitsbestrijding
GBWP wil om de criminaliteit te bestrijden dat, al
datgene wat binnen de macht ligt van het gemeentebestuur, gedaan wordt. Criminaliteitsbestrijding moet meer
prioriteit krijgen, het is de taak van de politiek om de
veiligheid van onze inwoners op een zo hoog mogelijk
niveau te brengen en te houden.
De volgende onderwerpen krijgen bij GBWP de hoogste
prioriteit in de komende vier jaar:
Ÿ We gaan werk maken van een veiligheidsplan voor
iedere wijk, in samenwerking met inwoners, wijkagent(en) en buurtpreventie, waarbij we komen tot
wijkboa's.
Ÿ Optimaliseren van een veilige inrichting van de
openbare ruimtes in overleg met de omwonenden
Ÿ Meer investeren in jeugd- en jongerenwerk
Ÿ Drugsproductie, drugshandel en de drugsdumpingen
bestrijden
Ÿ Zorg- en veiligheid verbinden: de toename van
verwarde personen, decentralisaties, dak- en
thuislozenproblematiek vragen om meer verbinding
tussen zorg en veiligheid.
Ÿ Bergen op Zoom fungeert momenteel als centrum-
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gemeente voor daklozenopvang.
Ÿ GBWP wil de mogelijkheid onderzoeken om de taak

'Centrumgemeente Daklozen' te laten rouleren binnen
de regio.
Ÿ Aanpak vandalisme en geweldsmisdrijven intensiveren, zero tolerance
Ÿ Aanpak kleinere criminaliteit: doorgaan met samenwerking Bureau Halt en reclassering
Ÿ Vanzelfsprekend wil GBWP doorgaan met de bestrijding van huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.
Buurtpreventie, Wijkagent en Wijkboa's
Buurtpreventieteams hebben de afgelopen jaren hun
waarde weer bewezen. Zij bestaan uit een afvaardiging
vanuit de desbetreﬀende buurt en hebben dus veel
beter inzicht en ook een betere motivatie om hun buurt
veilig te houden. GBWP wil dus wederom een voortzetting van de facilitering van buurtpreventie. Tevens
vinden we dat we als politieke partijen 2x op een jaar
een avond moeten organiseren waarbij we met de
buurtpreventieteams in gesprek gaan.
De wijkagent is belangrijk, maar door landelijke bezuinigingen maar beperkt inzetbaar. We hebben lang
aangedrongen op meer geld en mogelijkheden uit
Den Haag. Echter zonder veel succes. Omdat veiligheid
basisvoorwaarde is voor het welzijn van onze inwoners,
gaan we niet meer wachten op Den Haag, maar introduceren we de wijkboa. Deze man of vrouw is voor inwoners het gezicht van de gemeente in de wijk, werkt
nauw samen met het buurtpreventieteam en de wijkagent. Hij of zij is de schakel naar gemeente en politie
voor onveilige situaties, afvaldumpingen, foutparkeren,
maar heeft ook een signaleringsfunctie bij sociale nood
als huiselijk geweld, verwaarlozing, vervuiling, etc.
Daarmee geven we een enorme impuls aan veiligere
wijken, dorpen en stad.
Rampenbestrijding
De gemeente Bergen op Zoom ligt in een regio waar
diverse bedrijven zijn gevestigd, die behoorlijk risicovol
zijn als het gaat om schade als gevolg van een ongeval.
De gemeente moet de vinger aan de pols houden waar
het gaat om het controleren en naleven van de veiligheidsvoorschriften. Ook het gemeentelijke rampenplan
moet regelmatig worden geoefend. Afstemming met de
eerdergenoemde risicovolle bedrijven is daarbij aan te
bevelen, zodat als er echt iets gebeurt, de juiste acties
kunnen worden genomen. In dit kader is ook de samenwerking tussen de gemeentelijke hulpdiensten en die
van de bedrijven van groot belang en dient volledig
doorontwikkeld te worden.
Ondermijning
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale
gezag, verslechtert de veiligheid en leefbaarheid voor
onze inwoners en levert schade op voor ondernemers.
Overal, dus ook in Brabant, worden helaas gigantische
winsten behaald met criminele activiteiten. Die geldstromen worden steeds frequenter aangewend om de
onderwereld te laten inﬁltreren in de bovenwereld.
GBWP beseft dat Bergen op Zoom dit probleem niet
alleen kan oplossen, maar we willen wel dat hier samen

met de ons omringende gemeenten een forse inzet op
moet worden gepleegd. Er zullen meer middelen vanuit
het Rijk en de provincie moeten komen om deze
netwerken te ontmantelen en onze samenleving veiliger
te maken.
Kerncentrale Doel
De kerncentrales in Doel zijn versleten en moeten dus
gesloten worden. De Belgische overheid heeft de
veiligheid van de kerncentrale ondergeschikt gemaakt
aan het economisch belang.
Naarmate de centrales nog ouder worden en incidenten
vaker voorkomen, neemt ook de bezorgdheid van onze
inwoners toe. Wij pleiten dan ook voor sluiting van de
kerncentrale Doel en vinden dat zowel de lokale als de
landelijke politiek de druk op de Belgische regering
moeten verhogen, denk hierbij aan EU-maatregelen om
sluiting af te dwingen.
In het kader van de Regionale Energie Transitie is
veiligheid nu van groot belang, maar ook voor de nabije
toekomst. Technologie ontwikkelt zich met rasse
schreden als het gaat om het opwekken van allerhande
vormen van (groene) energie. Voor GBWP staat veiligheid voor de bewoners, gebruikers en het milieu daarbij
voorop.
Integriteit gemeentebestuur
Het bestuur van onze gemeente moet absoluut integer
zijn. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling, corruptie of fraude van bestuurders en raadsleden. Ook vinden wij dat bestuurders en raadsleden
zich buiten het gemeentehuis voorbeeldig horen te
gedragen en wetten en regels horen na te leven.
Net zoals ze dat ook van inwoners verwachten. Wij
zullen erop toezien dat dit wordt nageleefd en wordt
getoetst aan de integriteitscode die door de gemeenteraad is opgesteld.
Cybercrime
Het internet is niet meer weg te denken uit onze
hedendaagse samenleving. Helaas hoort daar ook een
relatief 'nieuwe soort' criminaliteit bij, inmiddels algemeen bekend als cybercrime.
Hackers en criminele programmeurs proberen onze
gegevens te achterhalen om op die manier de hand te
kunnen leggen op onze zuurverdiende centjes. Middels
slim opgestelde, niet van echt te onderscheiden,
e-mails en malaﬁde software, schuwen ze middelen als
identiteitsfraude en chantage niet. Iedereen wordt
blootgesteld aan cybercrime activiteiten van jong tot
oud. Jeugdige internetgebruikers worden soms d.m.v.
handige trucs erin geluisd. Maar ook de oudste inwoners
lopen steeds meer gevaar. GBWP vindt dit op zijn
zachtst gezegd een erg zorgelijke ontwikkeling, temeer
daar het overgrote deel van de slachtoﬀers van
cybercrime geen idee heeft wat hen overkomt. Het is
dan ook een taak van de overheid om de inwoners voor
te lichten en waar nodig te helpen. GBWP is van mening
dat we deze ontwikkeling voortvarend aan moeten
pakken om te voorkomen dat we een te grote achterstand op deze internetcriminelen oplopen.
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Drugsdumpingen
Gedurende de afgelopen jaren komen drugsdumpingen
steeds vaker voor. Drugscriminelen moeten van hun
afval af en dumpen dat (vaak chemisch) afval op
buitenwegen of in de natuur in het buitengebied.
Daar waar we met zijn allen proberen zo zorgvuldig
mogelijk om te gaan met de natuur, worden door deze
criminele groep alle regels aan de laars gelapt. Denk
hierbij aan het dumpen van grote vaten met drugsafval
in de bossen. In sommige gevallen worden (vracht)auto's
gevuld met afval in het buitenwater gereden of op een
afgelegen plaats in onze bossen achtergelaten. Al deze
activiteiten laten hun sporen na in onze natuur en
buitengebied. Omdat steeds meer drugs tegenwoordig
in drugs-labs vervaardigd worden, komen dit soort
dumpingen steeds vaker voor. De ﬁnanciële middelen
die nodig zijn om dit soort dumpingen op te ruimen
liegen er ook niet om en ondanks dat houdt de natuur er
vaak schade aan over. GBWP vindt dat deze enorm
belastende dumpingen fors bestreden moeten worden
voordat ze onherstelbare schade berokkenen aan onze
leefomgeving

2c. Verenigingsleven, cultuur en sport
Verenigingsleven
Bergen op Zoom heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn
talloze sportclubs, verenigingen op het gebied van
muziek, toneel, ontspanning, scouting en vastenavend.
Daarnaast zijn er mooie sportevenementen, zoals de
Vestingloop Bergen op Zoom, Roversrun, Concours
Hippique etc. GBWP vindt dat er blijvend geïnvesteerd
moet worden in beleving en dan bedoelen we entertainment, cultuuractiviteiten en sportgebeurtenissen. Zet als
gemeente een platform op, bestaande uit deze instanties en laat hen met plannen komen om vooral reuring te
maken in onze gemeente. Veel inwoners van onze
gemeente kunnen op een plezierige en sportieve
manier van hun vrije tijd genieten. GBWP vindt het
belangrijk dat inwoners kunnen deelnemen aan het
verenigingsleven. Dit versterkt de onderlinge band die
de we als inwoners met elkaar hebben. Bijkomend
voordeel is dat we spelenderwijs zo ook elkaar met een
sociaal oog in de gaten houden. Wij willen dat de
verenigingen goed ondersteund worden door de
gemeente. Dat kan door gebruik te maken van een
verenigingsmanager. Doordat de gemeente zich
ﬁnancieel steeds meer terugtrekt is het goed dat clubs
handen ineenslaan. Een goed voorbeeld hiervan is de
samenwerking van clubs op sportpark Rozenoord.
VOOR GBWP VORMEN VRIJWILLIGERS HET HART EN
HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING!!!
We zijn in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat
rijkelijk voorzien van allerhande verenigingen en stichtingen, waarbij vele vrijwilligers actief zijn. De gemeente
moet ervoor zorgen dat de waardering van de vrijwilligers duidelijk tot uiting komt. Zeker nu er door de
participatiesamenleving een steeds groter beroep op
vrijwilligers zal worden gedaan.

Goede voorzieningen
Dit betekent voor ons dat we zorgen voor goede
voorzieningen, zoals sportvelden, sporthallen en
gebouwen, waar verenigingen hun activiteiten kunnen
beoefenen. Het uitgangspunt is dat iedere vereniging
goede faciliteiten heeft. We willen goede en betaalbare
voorzieningen zo dicht mogelijk bij de bewoners houden
in de eigen omgeving, zodat iedereen actief kan
meedoen en niemand wordt buitengesloten.
Onze gemeente beschikt al over een groot aantal zeer
goede accommodaties. GBWP heeft zich altijd ingezet
voor de realisatie en het behoud daarvan. Wij zijn
voorstander van een goed overleg tussen gemeente en
verenigingen. Er mogen best nog meer taken naar
verenigingen toe gaan om ze in eigen beheer uit te
voeren, zoals onderhoud. GBWP vindt wel dat clubs en
verenigingen een beloning moeten krijgen als aanmoediging om deze taken op te pakken. Overdracht van
taken moet uiteindelijk een win-win situatie zijn voor
zowel de verenigingen als de gemeente.
Subsidies
De verenigingssubsidies bestaan in Bergen op Zoom uit
een waarderingsdeel en uit een deel voor projecten.
GBWP wil dat de waarderingssubsidies niet meer per
jaar moeten worden aangevraagd, maar dat dit voor vier
jaar ineens kan. Dit zorgt voor minder bureaucratie en
vooral minder administratieve belasting voor de besturen van de verenigingen. Het aanvraagproces van de
waarderingssubsidie moet worden vereenvoudigd,
zodat verenigingen makkelijker een beroep kunnen
doen op deze stimulans. GBWP maakt zich er sterk voor
dat bij de verdeling van subsidies het verenigingsleven
niet ondergewaardeerd wordt ten opzichte van het
evenementenbeleid en dat ook de komende jaren hier
niet op gekort gaat worden.
Zet met de projectsubsidies in op het bevorderen van
eigentijdse (hightech), moderne en nieuwe toneel- en
muziekmanifestaties, exposities, lichtprojecties, games,
sportevenementen, kinderactiviteiten, dansperfomances, straattoneel, actionpainting, workshops, etc.
Thematiseer weekenden voor de binnenstad en richt
straten hierop gezellig(er) in. Ga uit van onze eigen
kracht en gebruik onze unieke geschiedenis als “unique
selling point”. Voor de komende 4 jaar willen wij geen
bezuinigingen op het verenigingsleven. De bezuinigingen van 2020/2021 bij de verenigingen op welzijnsgebied,
zoals kindervakantiespel en scouting worden teruggedraaid en als blijk van waardering aan onze verenigingen
en vrijwilligers worden jubileumsubsidies terug ingevoerd.
Jeugd betrekken
De basis voor een rijk verenigingsleven wordt gelegd bij
de jeugd. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen
op de basisschool al kennis maken met sport en cultuur.
Een gemeentelijk beleid op het gebied van cultuur- en
sportondersteuning op de basisschool is ook heel
belangrijk. Lerarenondersteuners met een speciﬁeke
opleiding kunnen hierbij een meerwaarde zijn, maar ook
vrijwilligers van de lokale verenigingen zoals bijv. een
harmonie kunnen hierin een rol spelen. Ook is het
belangrijk dat organisaties, verenigingen zorgen dat ze
jongeren betrekken. Een goed voorbeeld zijn de
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kinderbouwclubs, jongeren platform Young Creations
van gebouw T, jongerenorkesten van harmonieën en
jonge sportelftallen.
Sport
Bergen op Zoom moet de sportiefste gemeente van
West-Brabant worden. Sportief is voor ons niet alleen
aandacht voor topsport of de hoogste teams van
amateurclubs. Sportief is ook het organiseren van de
skeeler/step tweedaagse rondje Binnenschelde voor
basisscholen of opzetten van nieuwe breedtesport
evenementen, dan wel meedoen aan Sjors Sportief om
je eigen talent te ontdekken. Belangrijk is dat sport
wordt ingezet als middel om gezondheid, ontmoeten en
sociale vaardigheden te bevorderen. Wij pleiten daarom
voor lage contributies voor jeugdigen, zodat het voor
ieder kind bereikbaar wordt.

Anders en beter doen met minder medewerkers en
minder gemeentelijke middelen. Hierbij wordt vooral
gekeken naar besparingen bij het museum, het poppodium, het theater en het CKB.
Bij het beoordelen en realiseren van de bezuinigingen
hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Ÿ Inwoners van de gemeente moeten de mogelijkheid

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Cultuur
In de gemeente Bergen op Zoom is veel op het gebied
van cultuur te vinden. GBWP wil dat zoveel mogelijk
mensen van binnen en buiten onze gemeente daarvan
kunnen genieten. Wij denken dat we onze lokale trots
ook meer nationale en internationale bekendheid
moeten geven, zodat we meer bezoekers van buitenaf
naar Bergen op Zoom kunnen trekken. Daarnaast willen
we dat er maximaal wordt ingezet op het verhogen van
de bezettingsgraad en bezoekersaantallen van onze
instellingen, zodat de inkomsten worden verhoogd.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Cultuur moet samen met recreatie één van de dragers
worden van de moderne lokale economie. De afgelopen
periode hebben we dit verder vormgegeven, zodat men
kan genieten van onze rijke historie. Fort de Roovere,
Waterschans, landschap van Allure, de Verborgen
Vesting, het geheimenpaleis Markiezenhof etc. We
hebben een prima infrastructuur en mooie instellingen,
maar we slagen er nog onvoldoende in om dit landelijk
goed op de kaart te zetten. We moeten onze economische cultuurvisie laten aan sluiten bij onze binnenstad,
zodat we kunnen bouwen aan de binnenstad van
morgen. Voor GBWP vormen cultuur en evenementen
het cement, want een levendige binnenstad is een
aantrekkelijke binnenstad. Cultuur is beleving en
beleving is cultuur. Onze binnenstad moet sprankelen
van beleving, want hiermee kunnen we het winkelend
en bezoekend publiek boeien en binden.
Meer beleving in de binnenstad gaat niet vanzelf. We zijn
in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat rijkelijk
voorzien van allerhande verenigingen, stichtingen en
ondernemingen die zich daarmee bezighouden. Zet als
gemeente in coproductie met ondernemers een
platform op waar de krachten met deze organisaties
gebundeld worden. Laat hen met plannen komen om
vooral reuring te maken. Onze binnenstad verdient dat!
Tijdens de afgelopen periode heeft de gemeente in
opdracht van de raad een begin gemaakt om 1,9 miljoen
te bezuinigen op de gemeentelijke uitgaven voor
cultuur, inclusief de eigen gemeentelijke organisatie.
Als GBWP vinden wij het belangrijk dat er niet bezuinigd
wordt op clubs en verenigingen, zoals bijvoorbeeld de
amateurkunst, maar dat er wel gekeken wordt of zaken
eﬃciënter en beter aangepakt kunnen worden.

Ÿ
Ÿ

hebben om kennis te maken met alle vormen van
kunst en cultuur.
Toegankelijkheid voor iedereen is voor onze partij een
absolute voorwaarde
Podiuminfrastructuur moet dienen als podium voor
(inter)nationale voorstellingen en events, maar ook
voor uitvoeringen van onze eigen inwoners en
verenigingen tegen een aanvaardbaar tarief
De samenwerking in de podiuminfrastructuur moet
verder worden uitgebouwd
Museumfunctie van het Markiezenhof moet behouden
blijven
Samenwerking met het Rijksmuseum en andere
samenwerkende musea is van belang om hoogwaardige tentoonstellingen te kunnen organiseren
Erfgoed educatie helpt om de historische cultuur te
begrijpen en door te geven
Het ondersteunen van de vele vrijwilligers, zoals
bijvoorbeeld onze stadsgidsen, in onze culturele
sector
Iedereen moet van de bibliotheek gebruik kunnen
maken. Het is goed dat de activiteiten van de bibliotheek dicht naar de inwoners in de wijken en kernen
gebracht worden.
Materieel en immaterieel erfgoed moet we goed
borgen
Vastenavendbouwclubs moeten kwalitatief veilige en
goede bouwkoten hebben.

(team@work) 11
Bouwsteen 3: Ruimte & Economie
3a. Verkeer en parkeren
Verkeer
Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode kunnen we al
met meer zekerheid zeggen dat er heel wat gaat
veranderen op het gebied van mobiliteit. Het kost nu
meer en meer moeite om de busdiensten te behouden
en er gaan al stemmen op die beweren dat vanaf 2030
benzineauto's niet meer in de bebouwde kom zullen
mogen komen. Dit alles wordt ingegeven door de
steeds zwaarder wegende milieu- en klimaateisen.
Misschien niet de realiteit waar eenieder op zit te
wachten, maar desondanks wel realiteit waar we mee
zullen moeten omgaan. Meer dan ooit zullen we met zijn
allen bereid moeten zijn om tijdens de komende
raadsperiodes snel mee te kunnen bewegen met de
steeds vernieuwende plannen en de daarbij behorende
wetgeving en beleidsrichtingen. GBWP is in ieder geval
klaar om deze uitdaging aan te gaan, de uitdaging om
alle inwoners van onze mooie gemeente op de
gewenste momenten zo mobiel mogelijk te kunnen
laten zijn.
Bouwstenen
Voor GBWP staan vier bouwstenen voorop bij onze visie
op verkeer:
Ÿ Goede bereikbaarheid
Ÿ Verkeersveiligheid
Ÿ Beperken van overlast
Ÿ Goed parkeerbeleid
Bereikbaarheid
Om onze totale gemeente goed bereikbaar te houden,
is het van belang dat er een aantal zaken worden
gerealiseerd. De grootste knelpunten die (nog) moeten
worden opgelost zijn:
Ÿ Goede route-aanduidingen en zo mogelijk afstemmen

met de makers (onderhouders) van routeplanners

Ÿ Goede bereikbaarheid binnenstad. We promoten het

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

gebruik van de ﬁets, maar hebben de afgelopen 4 jaar
geen kans gezien om een kwalitatief hoogstaande
ﬁetsparkeervoorziening te realiseren, als de
mogelijkheid zich aandient dan moeten we hierop
inspelen.
Betere doorstroming realiseren voor de ﬂessenhals op
de A4 bij Philip Morris door te lobbyen bij de provincie
Noord-Brabant en Zeeland bij het Ministerie (NoordZuid Corridor)
Fietssnelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom
Vrij liggende ﬁetspaden bij de reconstructie
Halsterseweg-Noord
Druk bereden ﬁetspaden asfalteren
Aanpak herinrichting kruising Jacob Obrechtlaan
Erasmuslaan, volgend op of indien mogelijk eerder
met de realisatie van plan 'Residence Mazairac’
Stimuleren goederenvervoer over water, realiseren
containerterminal buitenhaven
Verbetering van het openbaar en kleinschalig vervoer
naar een ﬁjnmaziger systeem
HUB taxi zoals er in Lepelstraat is, inzetten in
meerdere wijken en dorpen.

Verkeersveiligheid
Straten in woonwijken mogen geen racebanen zijn en
we zijn daarom voorstander van verkeer remmende
maatregelen. Dit wil niet zeggen dat we vinden dat in
alle woonwijken drempels moeten komen te liggen. Er
zijn ook andere mogelijkheden, zoals wegversmallingen
en de bekende snelheidsmetingen, die dan via een
matrixbord aan de desbetreﬀende bestuurder getoond
worden. Daarnaast willen we extra aandacht voor veilige
ﬁetsroutes met aandacht voor de toename van
snelﬁetsverkeer. Voor het onderhoud van wegen en
ﬁetspaden moet ook in de komende jaren geld worden
vrijgemaakt. We zullen in de toekomst veel meer gaan
ﬁetsen.
Verkeersoverlast
Handhaving staat bij al de maatregelen voorop, de
pakkans moet groter worden. Het wegenverkeersreglement staat vol met allerlei regels en voorschriften
om ervoor te zorgen dat we ons allemaal veilig naar
onze bestemming kunnen verplaatsen. De meeste
mensen gedragen zich volgens die regels.
Voor de kleine groep die dat niet wenst te doen, moet
het dan maar voelbaar worden. Je hebt die keuze
immers zelf. Als GBWP zullen we bij de politie blijven
aandringen op snelheidscontroles en handhaving.
Naleving van de verkeersregels is van groot belang.
Als we ons er allemaal aan houden, hebben we ook
minder of geen verkeersoverlast.
Parkeerbeleid
GBWP wil dat er binnen onze gemeente voldoende
parkeerruimte is voor bewoners in buurten, maar ook
voor de bezoekers van winkelgebieden en
sportaccommodaties. Op die manier zorgen we ervoor
dat een aantrekkelijke gemeente blijven. Uiteraard moet
dit niet ten koste gaan van het woongenot. Wij gaan hier
invulling aan geven door, waar mogelijk, oplossen van
parkeerproblematiek in binnenstad, wijken en kernen en
rondom (basis)scholen, handhaafcapaciteit uitbreiden
op foutparkeren, gebruik van ﬁets en bus voor lokaal
vervoer stimuleren en meer ruimte voor parkeervergunningen. Daarnaast zullen we inzetten op
aanzienlijke uitbreiding van het aantal laadpalen.
Transferium/City Hub
We zijn nu in een tijdsbeeld aangekomen dat het niet
meer te verkopen is dat vrachtwagens in en uit het
centrum rijden met goederen. Er rijdt al een gezamenlijke bedrijfsafvalwagen in de binnenstad, waardoor er
veel minder verkeersbewegingen en overlast is.
Op diverse plaatsen in ons land wordt gebruik gemaakt
van een transferium of van bedrijven zoals City Hub.
Op dit gebied zullen meer en meer bedrijven de kop
opsteken. Het proces is in de basis steeds hetzelfde,
vrachtwagens melden zich op een centrale plaats
buiten het stads- of dorpscentrum en met elektrische
voertuigen worden winkels en bestemmingen in ons
kwetsbare centrum, ﬂuisterstil bevoorraad. Ook in onze
gemeente is een dergelijke klimaat neutrale aanpak een
oplossing voor vele deelproblemen. GBWP vindt dat we
als gemeente dienen te streven naar een dergelijke
voorziening die d.m.v. allerlei slimme samenwerkingsverbanden vele mogelijkheden schept.
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3b. Een aangename en duurzame beleefstad
Gezonde, veilige en prettige leefomgeving
Bergen op Zoom is een prachtige gemeente. Een
compacte, historische binnenstad met daar omheen
karakteristieke dorpen Halsteren en Lepelstraat en
gehuchten Heimolen, Noordgeest, Slikkenburg, Kladde,
en anderen gehuchten in een groen en waterrijk
buitengebied. Het belang voor een gezonde leefomgeving is belangrijk. Dit is van waarde voor onze inwoners
en bezoekers, maar we willen hiermee ook nieuwe
inwoners aantrekken. Wij kunnen een bijdrage leveren
aan het grote woningtekort in Nederland en in het
bijzonder de zuidelijke randstad. Door het laten groeien
van onze stad en kernen in het aantal woningen bereiken we meerdere doelen, zoals potentieel personeel
voor onze bedrijven en instellingen en het behoud en
betaalbaar houden van voorzieningen voor onze
inwoners.
Voor een aangename leefomgeving is het belangrijk dat
we ons duurzaam blijven inzetten voor klimaatadaptatie
en hittestress blijven bestrijden. GBWP wil werken aan
meer waterdoorlatende parkeervakken door het gebruik
van grastegels en zorgen voor het behoud van onze
polders en bossen. Van belang is het groen en water in
en tussen onze wijken, de karakteristieke bouw in onze
kernen, de historische panden in onze binnenstad, de
nieuwe duurzame bouw, het verduurzamen van
bestaande bouw, een goed waterbeheer, riolering en
het onderhoud aan onze wegen, voet- en ﬁetspaden.
GBWP ziet hierbij als grote uitdaging om dit samen met
inwoners te doen. Bouwstenen voor de komende
periode voor GBWP zijn:
Ÿ Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door het
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bouwen van duurzame woningen, Nul-op-de Meter
en bestaande woningen en gebouwen duurzamer te
maken door middel van energie besparen, isoleren,
zonne-energie en duurzaam verwarmen
Schoon, heel en veilig voor zowel woongebieden als
bedrijventerreinen
Ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten
Nieuwbouw op basis van en rekening houdend met
de behoefte van (toekomstige) bewoners en speciﬁeke doelgroepen, zoals jongeren en starters, jonge
gezinnen, ouderen en mensen met een beperking
Inspelen op de wens van speciale bouwvormen zoals
CPO, Tiny housing en oererf
Een betere milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem),
externe veiligheid, zoals sluiting van de kerncentrale in
Doel, en beperken van milieurisico's bij vervoer op
water. Let ook op toename van goederenvervoer met
gevaarlijke stoﬀen door onze stad en spoor
Een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte,
waarbij we inzetten op een groene en kleurrijke
invulling met veel biodiversiteit
Verbeteren van de waterkwaliteit, met name van de
Binnenschelde
Een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (zoals
winkels en ontmoetingsplaatsen) in de stad, de
dorpen en de wijken

Ruimtelijke visie
GBWP ziet onze gemeente als een compacte "groene"
stad met daar omheen mooie kernen in een groen
buitengebied. Wij vinden dat we zorgvuldig moeten
omgaan met de beschikbare ruimte. Dus geen extra
windmolens zomaar ergens plaatsen, waardoor het
zorgvuldig grondgebruik niet mogelijk is. Of megastallen
midden in het landschap, dan wel nieuwe extra bedrijventerreinen ontwikkelen, buiten degene die al zijn
vastgesteld met de regio. We zetten in op één gezamenlijk nieuw bedrijventerrein op de Brabantse Wal,
samen met Woensdrecht en Steenbergen. Wij willen wel
dat de invulling hiervan aansluit bij de ontwikkeling van
West Brabant West, Regionale investeringsagenda en
onze toekomstvisie. Dus zorgen dat we een sterke sub
regio worden met onze onderscheidende topsectoren,
Biobased, Agrofood, Maintenance en Creative Industry.
We moeten verder inzetten op goede stad-land verbindingen, verbindingen die ons vitaal platteland verbindt
met de stad. We doelen daarbij op routes die ervoor
zorgen dat ons attractieve landschap met heide-, wateren bosgebieden, die doorsneden worden door beekdalen, ook benut worden voor toerisme en recreatie.
We zullen de route van Landschap van Allure (de WestBrabantse Waterlinie) moeten afronden. Samen met de
Landschap van Allure de Zoom ontsluiten deze ook ons
historisch vestingverleden, zoals de Waterschans,
‚t Ravelijn, Fort de Roovere, Markiezenhof en de
Verborgen Vesting.
De rijksoverheid en de provincie hebben West Brabant
West (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht,
Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Moerdijk)
aangewezen als 4de stedelijke regio van Noord-Brabant.
Bergen op Zoom en Roosendaal zijn daarin de zogenaamde 'trekkende' gemeenten. Voor Bergen op Zoom
is dat een belangrijk samenwerkingsverband op
ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Wij gaan
ervoor om Bergen op Zoom te blijven positioneren als
centrumgemeente met een hoog voorzieningenniveau
voor stad en regio. Door samen te werken wil GBWP de
Brabantse Wal toeristisch en recreatief meer promoten.
Voorzieningen in de buurt
GBWP vindt dat elke kern en wijk een eigen voorziening
moet hebben waar multifunctionele activiteiten kunnen
worden gehouden. Voorzieningen waar meerdere
activiteiten kunnen plaats vinden. Te denken valt aan
vergaderingen van de dorpsraad/wijkcommissie, sporten ontspanning, feesten, cursussen, sociale ondernemers, etc. Inwoners wonen en leven steeds langer
zelfstandig. De nabijheid van voorzieningen, waar
iedereen terecht kan voor zijn dagelijkse boodschappen,
is daarbij essentieel voor de leefbaarheid. Wij blijven ons
inzetten voor behoud van deze voorzieningen in wijken
en dorpen.
Bouwplannen
GBWP ziet dat de afgelopen jaren veel woningbouwprojecten tot stand zijn gekomen, anderen worden nu
gerealiseerd en er zijn ook al veel contracten getekend
met ontwikkelaars van gebieden waar nog aan begonnen moet worden. Er is een aantrekkende markt voor
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diverse woningbouwplannen. We moeten goed blijven
volgen wat de woningbehoefte is om bouwen voor
leegstand in de toekomst te voorkomen. Dat betekent
rekening houden met marktbehoefte, maatschappelijke
ontwikkelingen, locatie fysieke kwaliteiten en ambities
van onze gemeente.
Wij vinden dat we moeten zorgen dat we vanuit het rijk
een extra opgave krijgen om woningbouw mogelijk te
maken, zodat we het voorzieningenniveau hoog kunnen
houden, meer woningen krijgen voor onze (jonge)
inwoners, en een bijdrage kunnen leveren aan de
woningnood in Nederland. Dit kan gezien het woningtekort in Nederland. Extra woningen zouden wat GBWP
betreft verdeeld moeten worden over de hele
gemeente. Niet alleen de stad, maar ook de dorpen
hebben enorme last van een vastgelopen woningmarkt,
met amper tot geen kansen voor jongeren en geen
doorstroming voor ouderen. Als GBWP staan we achter
de mogelijkheid die een wetswijziging gaat bieden om
koopwoningen tot € 355.000 toe te wijzen aan onze
eigen inwoners. Voor GBWP is het belangrijk dat
woningzoekenden met een lokale binding met voorrang
woonruimte kunnen krijgen, net als bij huurwoningen.
Ontwikkeling van bestaande bouwplannen, zoals
Scheldevesting, Markiezaten, De Schans, Nieuw Altere
en herstructureringsopgaven in wijken als Fort-Zeekant
en Gageldonk worden voortvarend afgerond. Nieuwe
ontwikkelingen en invullingen als Spaensche Scharen,
de Brombeer, 'Oude gebouwen/locaties' (brandweerkazerne, GGD, ABN-AMRO, politiekantoor) worden met
spoed opgepakt. TanteLouise zal (eindelijk) de herbouw
van de verzorgingshuizen St. Elisabeth en St. Catharina
opstarten en afronden.
Duurzaam bouwen
We moeten maximaal inzetten om duurzamer te gaan
bouwen. De stijgende energie- en gasprijzen gaan grote
gevolgen hebben voor onze inwoners. GBWP vindt dat
bij nieuwbouw energieneutraal bouwen aan woningen
met Nul-op-de-Meter de inzet moet zijn van ontwikkelaars. Dus bouwen zonder gasaansluiting en met
innovatieve bouwmaterialen, die beter voor het milieu
zijn en die kunnen worden hergebruikt.
Geen afval, maar recyclebare producten.
Samen aan de slag voor Een eigen duurzame woning
Onze gemeente kent een enorme hoeveelheid woningen ouder dan 25 jaar. Dat betekent een enorme opgave
voor deze woningbezitters om hun huis klaar te maken
voor de toekomst. De gemeente helpt onze inwoners
door projecten als zonnecentrales op daken, voorlichtingsbijeenkomsten en energie-ambassadeurs. GBWP
gaat voor een extra impuls via een stimuleringsfonds,
waardoor inwoners tegen aantrekkelijke voorwaarden
geld kunnen lenen voor woningverbetering op het
gebied van duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid.
Hierdoor bieden we een versnellingsmogelijkheid om
samen de klimaatdoelen te halen, de energienota
beheersbaar te houden, meer wooncomfort te creëren
en langer en veiliger in ons eigen huis te kunnen blijven
wonen.

Wonen, zorg en welzijn
De verandering van de leeftijdssamenstelling binnen
onze gemeente maakt het ook noodzakelijk om ﬂexibel
en levensbestendig te bouwen. Er komen ook steeds
meer kleinere huishoudens. We zien dat het voor jonge
gezinnen met kinderen steeds moeilijker wordt om aan
een betaalbare woning te komen en dat het voor
starters en jongeren haast onmogelijk is geworden om
op zichzelf te gaan wonen. Ook zien we dat er steeds
meer vraag komt naar bijzondere woonvormen, zoals
woon-zorgwoningen, starterswoningen of combinaties
van werken en wonen. We zullen de komende jaren
steeds meer individuelere vragen van burgers of
groepen burgers krijgen. Denk hierbij aan groepen die in
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap iets willen
bouwen, die een ecologische woongemeenschap willen
starten of mensen die klein willen wonen door middel
van Tiny Housing.
GBWP vindt dat er ruimte moet zijn voor eigen initiatief
en aandacht voor alle doelgroepen. Vooral in onze
kleinere kernen zullen we ons moeten richten op de
huisvesting van jonge huishoudens en starters op de
woningmarkt. Dit kan als we inzetten op toevoeging van
levensloopbestendige woningen die de doorstroming
van ouderen huishoudens stimuleren, zodat naast
nieuwe woningen ook bestaande (gezins-)woningen
beschikbaar komen voor jonge huishoudens en starters.
Door de komst van arbeidsmigranten ontstaat een
nieuwe woningbehoefte. GBWP wil zoeken naar oplossingen, waarbij zeker voor die groep die langer in onze
gemeente komt wonen, optimale integratie kan worden
gerealiseerd. Als GBWP kiezen we niet voor geclusterde
huisvesting in woonwijken. Uitgangspunt is dat elke
gemeente zorgt voor haar eigen arbeidsmigranten, dus
geen overloop vanuit de regio naar Bergen op Zoom.
Groen, openbare ruimte
Openbaar groen is het visitekaartje van de gemeente,
maar het zorgt ook dat mensen zich prettig voelen in
hun wijk, buurt of dorp. Groen maakt onze gemeente
meer klimaatbestendig. Het verlaagt namelijk de
temperatuur. Oppervlakken met planten warmen minder
snel op en houden minder warmte vast. Vergroening
voorkomt hittestress. GBWP zet de komende jaren
verder in op het mogelijk maken van bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld bij het actief verkopen van sprokkelgroen of in bruikleen geven van plantsoenen of boomspiegels aan buurtbewoners. Hierbij moet je natuurlijk
goede afspraken maken, maar we zien dat je met dit
soort initiatieven juist een plus kan realiseren in je eigen
kern, buurt of wijk.
We zullen de komende periode op een andere manier
met de inrichting van de openbare ruimte om moeten
gaan. Er is een begin gemaakt met een ander maaibeleid bij bermen en sloten. Minder maaien, meer biodiversiteit.
Meer biodiversiteit maakt onze gemeente duurzamer.
We zien echter in de uitwerking dat de beeldkwaliteit
niet overal naar behoren was. Dit zal nog eens goed
bekeken moeten worden.
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We moeten rekening houden met steeds vaker voorkomende extreme situaties (wolkbreuken, droogte en
hittegolven) en de inrichting van de bebouwde ruimte
hier op aanpassen. Het is van belang zoveel mogelijk te
ontharden, te vergroenen en om ruimte voor water en
buﬀering van water voor drogere tijden te creëren.
Zeker in de buitengebieden wil GBWP dat de waardevolle natuurgebieden behouden blijven, zodat inwoners
en bezoekers kunnen genieten van de prachtige bossen,
polders en watergebieden in onze gemeente.
Onderhoud openbare ruimte
De aanpak van zwerfvuil en hondenpoep blijft een
onderwerp, waar onze gemeente nog veel aan kan
verbeteren. De gemeente moet meer doen om vooraf
(via voorlichting) en achteraf (opruimen en boetes voor
overtredingen) dit probleem aan te pakken. We kunnen
dit probleem alleen aanpakken als we handhavend
kunnen optreden en vandaar dat GBWP vindt dat er
meer geld vrijgemaakt moet worden voor extra BOA's.
Ook burgers moeten zelf meewerken door de eigen
troep op te ruimen en elkaar aan te spreken op wangedrag. De inwoners en buurtpreventieteam kunnen
hierin ook een bijdrage leveren door signalen uit de wijk
op te pakken en vervuiling snel bij de gemeente te
melden via een direct aanspreekpunt of de "buitenbeter
app". De gemeente moet zorgen dat het snel wordt
opgeruimd en dat de melders ook weten wat er met hun
melding gedaan is. Zie de melder als een betrokken
burger die juist door zijn melding de gemeente wil
meehelpen aan een ﬁjn leef- en verblijfklimaat in de
openbare ruimte. Extra geld voor het opruimen van
zwerfvuil zal beschikbaar gesteld moeten worden.
GBWP heeft grote waardering voor initiatieven als de
Bergen op Schoondagen, de World clean up days en
ook daarbuiten door zwerfafval teams van wijkcommissies, de kinderen van de Bergse rangers, de organisatie
Fris, Vergeet ook niet de mensen die gewoon zo eens af
en toe met een zak en een knijper door hun buurt lopen.
Afval
Het terugdringen van de afvalberg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Terugdringen kan alleen
lukken als inwoners meewerken aan het inzamelen van
gescheiden afval, omdat dit bijdraagt aan het bewustzijn
voor het milieu.
Nascheiding blijkt een mogelijkheid te zijn die is onderzocht in Oost-Brabant. Doordat we op dit moment nog
lopende contracten hebben die Saver is aangegaan,
is nascheiding nog niet iets waarnaar we kunnen
overstappen.
De hoeveelheid restafval in onze gemeente is nog veel
hoger dan in de omliggende gemeenten en we zullen
hier de komende jaren verder op in moeten zetten om
dat te verlagen. Volgens GBWP kan dat door meer
ondergrondse milieuparkjes aan te leggen in een straal
van 500 meter rondom uw huis.
Als partij die zich inzet voor de lokale verenigingen,
willen wij dat de inzameling van papier, frituurvet,
petﬂessen, kleding en dergelijk via de (sport)clubs
gehandhaafd blijft en dat de gemeente hierin ook een
stimulerende rol speelt.
Op die manier kunnen clubs wat noodzakelijke extra
inkomsten binnenhalen.

GBWP is voorstander van het uitgangspunt 'de vervuiler
betaalt'. We hebben een diftar-systeem ingevoerd om
scheiden van afval te bevorderen, maar willen dat op
basis van een goede evaluatie, bijstelling plaatsvindt om
te voorkomen dat er illegaal afval wordt gedumpt bij
gezamenlijke containers of in het buitengebied. Illegale
dump moet keihard worden aangepakt en beboet.
Er moet een duidelijke claim worden gelegd op het
extra geld dat het Rijk aan Brabant heeft toegekend voor
de aanpak van dumping van drugsafval in het buitengebied. Kwijtschelding van afvalstoﬀenheﬃng voor
minima moet mogelijk blijven in combinatie met een
prikkel om het afval goed te scheiden.
Lokale klimaatvisie
GBWP vindt dat iedere inwoner van de gemeente
Bergen op Zoom recht heeft op een prettige en milieuvriendelijke woonomgeving. Wij moeten ervoor zorgen
dat dit in onze omgevingsvisie goed wordt verankerd.
In bestemmingsplannen en omgevingsvisies moeten
punten worden opgenomen gericht op het voorkomen
van milieuhinder, hierbij denkende aan overmatig geluid,
geur, stank en licht; lucht- en bodemverontreiniging en
veiligheidsrisico's.
De gemeente heeft de Regionale Energie Strategie
(RES) West-Brabant ondertekend. Vanuit de RES wordt
er gewerkt aan het bereiken van duurzame doelen.
Volgens GBWP moet hierin in ieder geval terugkomen:
Ÿ Schoonwater (Schoon water en sanitair, leven in het
water)
Ÿ Duurzaam bouwen en verduurzaming gemeentelijk
vastgoed (industrie, innovatie en infrastructuur)
Ÿ Stimulering gebruik schone energie, zon- en wind
(betaalbare en duurzame energie)
Ÿ Stimulering gebruik ﬁets en openbaar vervoer
(duurzame steden en gemeenschappen)
Ÿ Groen, waterberging, vermindering stenen oppervlakte (klimaatactie)
Ÿ Verantwoord (agrarisch) grond gebruik (verantwoorde
consumptie en productie)
Bedrijven en milieu
Bedrijven moeten werken aan hun eigen milieuzorgsysteem. Duurzame bedrijven hebben een milieuvisie en
hiermee verminderen ze de negatieve impact op het
milieu. Het beleid moet erop gericht zijn dat milieuklachten niet of nauwelijks voor kunnen komen.
De gemeente stimuleert bedrijven om milieuvriendelijk
te produceren. Via duurzaamheidsprojecten wordt dit
gefaciliteerd.
Woningen en asbestsanering
De regelgeving van asbestverwijdering/sanering is zeer
nabij. Dit geldt niet alleen voor daken, maar ook voor
woonhuizen, toch zeker voor oudere panden en monumentale panden in onze binnenstad. GBWP wil streven
naar duidelijke en heldere regels en goede voorlichting
over het proces. Daar dit al een zeer moeizaam proces
is, wil GBWP de inwoners begeleiden en adviseren.
Schoon water
Schoon water is van levensbelang. Zowel ons schoon als
vervuild water vraagt dus onze aandacht.
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De samenwerking met het waterschap is voor ons lokale
klimaatbeleid essentieel. GBWP denkt bijvoorbeeld aan
warmte winnen uit rioolwater en uit douchewater in
woningen, (her)gebruik hemel-, drink- en douchewater.
Het watersysteem in de gemeente Bergen op Zoom
heeft de afgelopen jaren al meer aandacht gekregen
dan in het verleden en dit moet minstens zo blijven.
Dit geldt natuurlijk voor zowel de ondergrondse watersystemen als het oppervlaktewater.

Voor de Binnenschelde blijft GBWP zich inzetten voor
een goede waterkwaliteit.
Mogelijkheden zien wij in het verzilten van het water, wat
helaas verder uitgesteld is door de minister.
Een andere goede oplossing is het duurzaam verbeteren van de waterkwaliteit, zodat daar de
recreatiemogelijkheden kunnen toenemen.
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3c. Een moderne lokale economie
Na de terugval door Covid zijn de eﬀecten van de
aantrekkende economie merkbaar, maar we moeten niet
wachten tot we vanzelf worden meegezogen. We
moeten nu durf tonen en stappen zetten die onze lokale
economie sterker maken. Dit kan door te investeren in
een moderne lokale economie die aansluit bij de
ontwikkelingen in de wereld en bij de kracht van onze
samenleving. De tijd van het aanwijzen van een stuk
grond als industrieterrein en vervolgens gaan zitten
wachten tot de banen zich vanzelf aandienen is voorbij.
50% van onze inwoners werkt buiten de gemeente en
50% van de banen wordt ingevuld door inwoners van
andere gemeenten. Nadenken over de richting die we
op willen, inspelen op kansen, samenwerken en zoeken
naar de juiste balans tussen bedrijvigheid en
duurzaamheid zijn daarbij cruciaal. Sectoren waarin we
met name mogelijkheden zien zijn: Biobased economy,
agrofood, maintenance, cultuur en recreatie,
zorgeconomie, en het Midden- en Kleinbedrijf.
Vrijetijdseconomie
We zetten in op goede voorzieningen op het gebied van
cultuur, natuur en vrijetijdsbesteding, zodat we een
aantrekkelijke gemeente blijven voor bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Bergen op Zoom als merk dient goed te worden
gepromoot. Speciale aandacht moet er zijn voor:
Ÿ Goede ondersteuning van kleine en grote
evenementen. Stad van stoet en spel versterken.
Ÿ Versterken van de Binnenschelde en De Boulevard als
sport- en recreatiegebied met een zwembad De
Schelp als grote Leisure voorziening
Ÿ Versterken van de Binnenstad als centrum voor
wonen, winkelen, werken, verblijven en beleven
Ÿ Aandacht houden voor het onderhoud van de
Bergse Heide
Ÿ Realiseren van het herdenkingscentrum bij de
Canadese- en Britse begraafplaats
Ÿ Landschap van Allure, met de West-Brabantse
Waterlinie, Fort de Roovere en de Zoom
Ÿ Behouden van samenwerking tussen het
Rijksmuseum en het Markiezenhof
Ÿ Samenwerking en eigenaarschap tussen de podia,
het bedrijfsleven en het onderwijs
Ÿ Inzetten van cultuur als economische motor door
ontwikkeling economische cultuurvisie
Ÿ Komst van Landal en de hotelontwikkeling aan de A4
Zorgeconomie
In onze gemeente zijn 6.000 mensen werkzaam in zorg
gerelateerde banen. Wij verwachten dat dit met de
toenemende vergrijzing alleen maar meer zal worden.
GBWP wil hierin ook een duidelijke keuze maken.
Bergen op Zoom heeft alles in huis voor senioren om op
een prettige manier hun oude dag door te brengen.
De senioren van de nabije toekomst hebben meer
draagkracht en ook andere wensen. We moeten hierop
inspelen met kwalitatieve woningen, met zorg en
winkels in de nabijheid en door behoud van
zorgvoorzieningen, van wijkcentra, en het realiseren van
meer oplaadplaatsen voor elektrische ﬁetsen.

Midden- en Kleinbedrijf
Zo'n 40% van de werkgelegenheid in onze gemeente
vindt plaats in het midden-en kleinbedrijf. Door de
vierde industriële revolutie wordt hier een sterke groei
verwacht. Producten kunnen door 3-D printen
geautomatiseerde productie en dienstverlening, op
maat, dicht bij de consument worden geproduceerd,
waardoor deze productie ook weer zal terugkeren vanuit
lagelonenlanden. In sommige sectoren, zoals logistiek,
zal door de automatisering het aantal arbeidsplaatsen
verder afnemen. Uiteraard vormt het midden- en
kleinbedrijf het hart van de leefbaarheid in stad en dorp.
GBWP wil deze bedrijven dan ook bijzondere aandacht
geven. MKB-bedrijven zijn koploper in innovatie.
Zij brengen nieuwe producten op de markt, maar het is
wel belangrijk dat slaging- en groeikansen voor
startende en groeiende bedrijven nog verder verbeteren.
De bestaande en nieuwe campussen zijn goede
voorbeelden. Door gebruik te maken van elkaars
faciliteiten, mens- en denkkracht zijn de GCC en het
DAB lab tot bloei gekomen.
Samenwerking met Canada
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het
aanhalen van de banden met onze Canadese
zusterstad. Edmonton is net zo groot als Amsterdam,
met veel economische activiteit en met de grootste
universiteit van Canada. De geschiedenis van de slag om
de Schelde geeft ons een gezamenlijke historie en het
aanhalen van de banden moet een aanzet zijn tot een
gezamenlijke toekomst. Bergen op Zoom moet
slagvaardig inspelen op het CETA-verdrag, door de
oprichting van een handelskamer Edmonton-Bergen op
Zoom met als doel: economische samenwerking.
Deze handleskamer kan dienen als een voorpost voor
Edmonton in de Europese unie, van waaruit
lobbyactiviteiten kunnen worden opgezet en
samenwerking tot stand kan komen tussen lokale
ondernemers en studenten en kennis worden
uitgewisseld.
Minder regels voor het bedrijfsleven
We moeten naar minder, betere en eerlijkere regels voor
bedrijven, zodat ondernemers meer tijd hebben om te
ondernemen. Wij zien dat krampachtig meer regels
opleggen juist averechts werkt. Bedrijven zijn dan niet
meer aan het ondernemen, maar hele dagen papieren
aan het invullen. Dit gaat ten koste van innovatie en kost
de ondernemingen gewoon geld.
Dus minder administratieve rompslomp.
Bedrijventerreinen
Wij streven naar een goede mix van economische
activiteiten (handel, industrie, dienstverlening en landen tuinbouw), verblijfsactiviteiten (wonen en recreëren),
natuur en landschap (bos, zand, water). Met onze
plannen zorgen wij ervoor dat we gebruik maken van
onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. We zetten
in op een aanvulling van bedrijven die specialistische
hoogwaardige producten maken. Voor GBWP geldt dat
we zuinig met de beschikbare ruimte moeten omgaan,
met daarbij inzet op zo veel mogelijk arbeidsplaatsen
per hectare bedrijventerrein. De bedrijvenlocaties Oude
Molen, De Poort, de Ster van Lepelstraat en Noordland
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in combinatie met revitalisering van bestaande
bedrijventerreinen, zoals de Lage Meren, bieden nog
een paar jaar ruimte voor bedrijven en (lichte) industrie.
GBWP ziet de ontwikkeling van bedrijventerreinen als
een regionaal vraagstuk. Bij vestiging van nieuwe
bedrijven in onze gemeente wordt prioriteit gegeven
aan beschikbare bedrijvenlocaties voor lokale en
regionale bedrijven en nieuwkomers/starters, die
passen bij de schaal van Bergen op Zoom. Voor
noodzakelijke uitbreiding werken we samen met
Steenbergen en Woensdrecht.
Als het gaat om de ontwikkeling van grootschalige
bedrijventerreinen kan Bergen op Zoom dat overigens
helemaal niet zelf bepalen. Daar is draagvlak voor nodig
bij de andere gemeenten in West-Brabant en de
provincie Noord-Brabant, waarbij de provincie bevoegd
gezag is.
Voor de periode tot 2030 zijn de gemeenten op de
Brabantse Wal, met draagvlak van de regio en de
provincie, overeengekomen om samen 55 hectare
bedrijventerrein te ontwikkelen. Dit gaat gebeuren op
meerdere locaties. Bergen op Zoom brengt 16 ha in,
Steenbergen 24 ha en Woensdrecht 5 ha. Hiermee
hebben we op de korte termijn voldoende ruimte om
bedrijven tot 5000 m2 te kunnen huisvesten. Voor de
periode 2030-2050 zouden wij als GBWP samen met
Steenbergen en Woensdrecht in willen zetten op één
nieuw grootschalig bedrijventerrein, gebruikmakend van
onze gezamenlijke ligging tussen water
(Schelderijnkanaal) en weg (A4). Een logische plek voor
zo een nieuw bedrijventerrein zien wij tussen
Steenbergen en Lepelstraat, ten oosten van de A4.
Auvergnepolder
De Auvergnepolder is al decennialang onderwerp van
politiek debat en politieke standpunten. Het standpunt
van GBWP is nog steeds glashelder:
wij zijn tegenstander van de ontwikkeling van de polder
tot industrie- of bedrijventerrein. De polder is een uniek
gebied en een groene long tussen Noordland en
Halsteren. Net als 85% van de inwoners uit Halsteren is
GBWP tegen ontwikkeling tot industrieterrein. Wat wij
wel graag zouden zien is dat er samenwerking gaat
ontstaan tussen de agrarische ondernemers die hun

gewassen verbouwen in de polder, het Delta Agrifood
Business Lab en de Green Chemistry Campus, met als
doel om een van de meest innovatieve centra in de
Biobased/Agrifood Economy te worden.
Versterken positie binnenstad
De komende periode zullen we extra middelen moeten
vrijmaken om te investeren in de aantrekkelijkheid van
onze binnenstad. Onze binnenstad is een van onze
grootste bedrijventerreinen, met enorme
werkgelegenheid. Een goede mix van winkels, wonen en
andere functies moeten in combinatie met
evenementen, inzet van cultuurorganisaties en goede
marketing zorgen voor een aangename en levendige
binnenstad. Dit moeten we in goede samenwerking met
ondernemers, bewoners, pandeigenaren en andere
belanghebbenden vormgeven. De rol van de gemeente
is vooral het bevorderen van samenwerking en
samenhang tussen organisaties, professionals,
betrokken inwoners en verschillende activiteiten.
Daarnaast moeten we goed oog houden voor
bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte voor auto's
en ﬁetsers.
Een aantrekkelijke binnenstad kost ook geld. Helaas is
het ondernemersvereniging Sterck niet gelukt om
voldoende draagvlak te creëren voor een zogenaamde
Bizone. Met een dergelijke zone zouden er middelen zijn
om invulling te geven aan een veilige, schone en
belevingsvolle binnenstad. Als GBWP voelen we ons
betrokken en zien we de noodzaak om op een andere
wijze toch te komen tot voldoende middelen voor onze
binnenstad. We gaan hierover graag snel in gesprek met
de ondernemers en Sterck.
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3d. Werk en onderwijs
Onderwijs
Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Dit betekent
dat zoveel mogelijk verschillende soorten en niveaus
onderwijs aanwezig moeten zijn binnen de gemeente.
Binnen alle wijken en kernen moet er goed
basisonderwijs beschikbaar zijn. Daarnaast vindt GBWP
dat je als jongere de keus moet hebben uit
verschillende goede middelbare scholen. Het is onze
inzet voor de komende raadsperiode om te proberen
nog meer soorten middelbaar beroepsonderwijs, mbo+
en hoger beroepsonderwijs binnen te halen. Dit hoeven
geen fysieke scholen te zijn, maar kunnen ook minors
zijn van verschillende scholen bij bijvoorbeeld het Delta
Agrifood Business. Hoger onderwijs brengt meer
jongeren in de stad, zorgt voor nieuwe speciﬁeke
vormen van woningaanbod en geeft extra economische
activiteit. Ook voor jongeren die aangepast onderwijs
nodig hebben. Om te zorgen dat er voldoende
stageplaatsen komen, moet de gemeente in overleg
gaan met werkgevers om hier samen voor te gaan
zorgen.
Werk
Hoewel de werkloosheid historisch laag is, blijft die in
onze gemeente nog steeds te hoog, met name onder
jongeren en 50-plussers. We gaan de komende jaren
gericht inzetten om deze groepen meer kans te geven
op de arbeidsmarkt. Dit doen we door jongeren te
stimuleren door te leren totdat ze tenminste een
startkwaliﬁcatie hebben. Daarnaast faciliteren we
opleiders en werkgevers om mensen zonder werk meer
kansen te geven. Op die manier kunnen deze mensen
ondersteund worden met gerichte beroepsgerichte
opleidingen, cursussen en stages. Loonkostensubsidies
kunnen worden ingezet om mensen te laten werken,
zodat ze niet te lang uit het arbeidsproces verdwijnen.
Ondersteuning van startende zelfstandigen blijft
noodzakelijk evenals het beschikbaar houden en maken
van werkplekken voor mensen met een
arbeidshandicap.
De campusgedachte: match tussen werk en onderwijs
Onze gemeente kent veel werk in de zorg, het MKB, de
creatieve sector, en steeds meer in de topsectoren
biobased, agrofood en creative industry. Om ervoor te
zorgen dat de mismatch op de arbeidsmarkt zo klein
mogelijk is jagen we de campusgedachte aan. Op een
campus werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan
innovatie, maar ook aan werkend leren. Een mooi
voorbeeld daarvan is de campus op het terrein van
Sabic, waar door het onderwijs en het bedrijfsleven
samengewerkt wordt aan “groene chemie”, de Green
Chemistry Campus. Maar zeker ook het Delta Agrifood
Lab, waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan
een duurzamere voedselketen. Een campus in wording
is de samenwerking tussen Gebouw-T, Theater de
Maagd, Curio en Tait (onderdeel van Siemens), waar
onderwijs, podia en bedrijfsleven samenwerken aan het
opleiden van jongeren en innovatie in de culturele
sector. Ook de campus van de creative industry in het
Eventum, waarbij Zuidwest TV en Curio samenwerken.
GBWP ziet ook een vergelijkbare Zorgcampus graag

ontstaan. Dit kan op termijn op het huidig terrein van het
Bravis ziekenhuis of bijvoorbeeld op het terrein van
Vrederust, gericht op zorg en het MKB.
Armoede
Werk en onderwijs zijn de beste manieren om armoede
te voorkomen of uit armoede te geraken.
Wanneer je zonder werk komt of als je om een andere
reden onvoldoende inkomen hebt, heb je soms hulp van
de gemeente nodig. Dit kan bestaan uit het samen
zoeken naar werk, een opleiding of stage, maar ook uit
ﬁnanciële ondersteuning, zoals een uitkering of
bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke
heﬃngen. GBWP vindt dat de gemeente die
ondersteuning moet geven, vooral als er ook kinderen in
het spel zijn. Uitgangspunt is dat het zoveel mogelijk
een tijdelijke situatie is. Uiteindelijk willen we dat de hulp
van de gemeente ertoe leidt dat je weer op eigen benen
kunt staan en probeert om zelf in je levensonderhoud te
voorzien. Als dit echt niet kan, dan is het natuurlijk altijd
mogelijk dat je langere tijd ondersteuning ontvangt.
Wanneer je in een van deze situaties komt, is het
belangrijk dat je snel en goed geholpen wordt.

Bouwsteen 4: Gemeente & Financiën
4a. Uitstekende dienstverlening
Communicatie met inwoners
Communiceren met inwoners over wat er speelt in hun
wijk of dorp is voor de gemeente erg belangrijk.
Maar hoe communiceer je nu het beste en kan dit voor
iedereen op dezelfde manier? Volgens GBWP is het niet
altijd eﬀectief om op dezelfde manier te communiceren.
Wij vinden het belangrijk dat gemeenten rekening
houden met hoe te communiceren en op welke manier
in relatie tot de verschillende doelgroepen.
Een voorbeeld hiervan:
Ÿ De doelgroep jongeren kiest vooral voor
onlinekanalen, zoals social media (What's app,
Instagram etc.).
Ÿ De doelgroep ouderen kiest vooral voor contact via
e-mail of een telefoongesprek.
Dorpsraden, wijkcommissies en buurtpreventieteams
kunnen heel goed weergeven wat er leeft onder de
bewoners. Ze zijn dan ook belangrijke partners om
samen met de gemeente te zorgen voor een leefbare
omgeving. GBWP streeft er de komende periode naar
dat de buurtpreventieteams in nauwer contact komen te
staan met de gemeenteraad, zodat ook directe signalen
sneller opgepakt kunnen worden. Signalen moeten door
het gemeentebestuur zeer serieus worden genomen en,
waar mogelijk, moeten problemen worden opgelost en
initiatieven ondersteund. Vanuit de gemeente moet er
zorg zijn voor een goede, begrijpbare, heldere en
adequate terugkoppeling.
Voorlichting
Mensen doen al veel digitaal en daarbij hoort een
duidelijke website, zodat burgers gemakkelijk informatie
kunnen opzoeken. We moeten niet uit het oog verliezen
dat er ook nog een groep is die hier nog niet helemaal
mee vertrouwd is. De gemeente moet dus niet alleen
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oog hebben voor digitale berichtgeving, maar ook voor
voorlichting via lokale kranten en televisie.
Het Klant Contact Centrum vervult een belangrijke rol
om directe vragen van onze inwoners snel en goed te
beantwoorden. Ook hiervoor geldt dat heldere taal als
reactie terug noodzakelijk is.
Buiten-beter app
Onze burger kan gebruik maken van de buiten-beter
app om meldingen door te geven. Buiten deze app is
het weer beter om voor kapotte straatverlichting door te
geven via www.straatlamp.nl? Voor GBWP geldt dat er
één systeem moet komen, waarin alle meldingen
gemaakt kunnen worden en afgehandeld.
Klantgerichtheid
Voor sommige zaken kun je alleen bij de gemeente
terecht, daarom is het erg belangrijk dat er
servicegericht wordt gewerkt. GBWP gaat voor een
inwoner gedreven dienstverlening. Dit betekent dat de
gemeente de burger centraal moet stellen en gaat voor
dienstverlening die uitgaat van de wensen en behoeften
van onze inwoners, bedrijven en instellingen.
De gemeente moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk
producten zowel fysiek als via de website aangevraagd
kunnen worden. GBWP vindt dat klantvriendelijkheid,
deskundigheid en snelle afhandeling bij elke
medewerker voorop moet staan. Medewerkers van de
gemeente moeten ook niet schromen om achter hun
bureau vandaan te komen. Er zijn mensen in onze
samenleving die niet de mogelijkheid hebben om naar
het stadskantoor te komen. Vandaar dat de gemeente
ook in kern en buurt aanwezig moet zijn en bij mensen
thuis langs moet komen als dat nodig is.
Loket
GBWP wil dat de gemeente zoveel mogelijk producten
in één (digitaal en fysiek) loket onderbrengt, zodat de
dienstverlening aan de burger wordt vergroot. Hiermee
wordt voorkomen dat inwoners zelf steeds op zoek
moeten gaan bij welk loket ze moeten zijn.
Voor verenigingen, organisaties en ondernemers willen
we een “singel-point-of-contact”, iemand die de vragen
en opmerkingen snel en op de juiste wijze kan laten
afhandelen.
Wijkcentra en dorpshuizen
We willen de komende vier jaar meer loketfuncties
overbrengen naar wijken en kernen op plaatsen waar
inwoners van nature al vaak komen. Hierbij moet vooral
gekeken worden naar wijkcentra, dorpshuizen en andere
ontmoetingsplekken. GBWP ziet een toegevoegde
waarde in het aanbieden van combinaties van functies in
de wijkcentra en dorpshuizen om zo zorg in de nabijheid
te organiseren. We denken hierbij aan gemeentelijke
loketten (WMO, Minimavoorzieningen), maar ook aan
zorgfuncties die door zorgkantoren, verzekeraars
(wijkverpleging, lichte medische hulp, uitleen) en
(semi)commerciële dienstverlening (Woningstichting,
bank, belastingadvies) worden aangeboden.
De realisatie van Huis van de Wijk in Gageldonk moet
voortvarend worden opgepakt.

Inspraak
GBWP staat voor inspraak van de burger. Dat vraagt van
de gemeente een opstelling die inwoners meer ruimte
geeft. Hoe meer verantwoordelijkheid inwoners zelf
nemen voor hun omgeving des te groter het zelfsturend
vermogen, hoe kleiner de rol van de gemeente kan
worden. De gemeente moet dit faciliteren en samen met
haar inwoners optrekken. We vinden dat er rekening
gehouden moet worden met de inbreng van onze
inwoners en ondernemers. Als iets echt niet mogelijk is,
moet goed worden uitgelegd waarom dat zo is.
De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen die de
moeite neemt om zijn mening, idee of suggestie op een
inspraakavond wil geven hiervoor ook de kans krijgt.
Belangrijke voorwaarde is dan wel dat inwoners ook
terugkoppeling krijgen over wat ermee gedaan is.

4b. Een ﬁnancieel gezonde gemeente
Schulden verlagen
Onze gemeente heeft een te grote schuld van bijna
€ 250 miljoen. De grootste veroorzaker is het verlies op
Bergse Haven (ca. € 100 miljoen). Daarna komt het
gevolg van de Haagse bezuinigingen op het sociaal
domein van de afgelopen 6 jaar (ca. € 35 miljoen). Ook
ons eigen handelen door meer geld uit te geven dan er
binnenkomt, is een belangrijk onderdeel. In 2020 heeft
onze schuld, samen met een gebrek aan vertrouwen,
geleid tot een focusakkoord. Dit behelst een breed
gedragen politiek akkoord met duidelijke opdracht om
te komen tot schuldenreductie. Door te werken met een
begrotingsoverschot van minimaal € 3 miljoen en de
verkoop van gronden en gebouwen worden de
schulden afgebouwd.
Onze doelstelling is om dit binnen 30 jaar te bereiken.
Financieel gezonde gemeente nalaten aan volgende
generaties
Wij zijn en blijven kritisch kijken naar de benodigde
euro's. Het geld dat de gemeente besteedt, moet wel
opgebracht worden door de inwoners. Voor GBWP is het
vanzelfsprekend dat de ﬁnanciële huishouding van onze
gemeente het vertrekpunt is om invulling te geven aan
keuzes en beleid.
We hanteren hierbij de volgende spelregels
Ÿ We werken met een begrotingsoverschot van
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

tenminste € 3 miljoen per jaar.
We investeren niet meer dan er wordt afgeschreven.
We hebben een schuldquote van minder dan 90%.
We beoordelen jaarlijks openstaande kredieten.
We werken met minder fte's, overhead en inhuur.

Lokale lasten
Op het gebied van lokale lasten, waaronder de
Onroerend Zaak Belasting (OZB) hebben wij ons de
afgelopen periode ingespannen om de lasten voor de
burgers acceptabel te houden. Uitgangspunt is en blijft
dat deze heﬃngen niet meer mogen stijgen dan met het
inﬂatiepercentage.
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Keuzes
Voor de komende bestuursperiode kiest GBWP ervoor
om meer geld uit te trekken dan nu voor veiligheid en
openbare ruimte.
Wij geloven dat meer veiligheid en een schonere
leefomgeving preventief werkt voor gemeentelijke
uitgaven op vooral het sociaal domein.
Zie de gemeentelijke begroting op pagina 20 en 21.

4c. Samenwerken in de regio
Brabantse Wal
In Den Haag heeft men ideeën over de juiste
schaalgrootte van gemeenten. Door het toenemende
aantal taken dat het Rijk overdraagt, vindt men dat een
gemeente in de toekomst tenminste 100.000 inwoners
zou moeten hebben. Wij geloven niet in landelijk
opgelegde gemeentelijke herindelingen, maar zien wel
in dat het belangrijk is om te zorgen voor een organisatie
die de taken goed en goedkoop voor haar inwoners kan
uitvoeren. Op dat gebied zien we een goede
ontwikkeling tussen de gemeenten op de Brabantse
Wal (Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom).
Die wil GBWP graag in de komende tijd voortzetten en
uitbouwen. Aan de ene kant wil GBWP kijken welke
taken we samen kunnen uitvoeren en aan de andere
kant willen we ruimtelijke vraagstukken en
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid ook
gezamenlijk gaan bekijken.
Voor ons geldt voor al deze onderwerpen dat het
principe van 'geven en nemen' voorop staat. Als Bergen
op Zoom zich opstelt als grote broer die alles naar zich
toetrekt, gaat het niet lukken.
We moeten op basis van gelijkwaardigheid tot
samenwerking proberen te komen.
Buurgemeenten
Naast de samenwerking op de Brabantse Wal werken
we op onderdelen samen met andere buurgemeenten,
zoals Roosendaal, waar binnen het Netwerkstadverband diverse uitdagingen samen worden opgepakt,
maar ook met Tholen en Reimerswaal. We willen hier in
de komende vier jaar mee verder gaan.

West-Brabant (West)
De provincie Noord-Brabant is opgedeeld in regio's.
Onze gemeente is onderdeel van West-Brabant. Op
deze schaal werken we samen aan ruimtelijke
vraagstukken als wegenstelsel, bedrijventerreinen,
energieopgave, etc. Den Haag heeft aangegeven dat zij,
ten aanzien van stedelijke opgaven als bijvoorbeeld het
woningtekort en de leefomgeving, direct samen willen
werken met stedelijke regio's.
Onze stedelijke regio, waar wij voor de provincie en het
rijk samen met Roosendaal aanspreekpunt zijn, is WestBrabant West en bestaat uit de gemeenten Bergen op
Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen,
Moerdijk, Halderberge en Ruchpen. Het min of meer
opgedrongen bestaan van deze stedelijke regio door
Den Haag geeft volgens GBWP ook mooie kansen, waar
we voor moeten gaan.
Onze stedelijke regio heeft tussen de havensteden
Rotterdam en Antwerpen en in de nabijheid van Breda
een gunstige economische en maatschappelijke ligging.
Samenwerking op deze schaal geeft meer kansen voor
woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs, toerisme en
recreatie en de cultuursector.
Groot voordeel is dat we niet langer meer afhankelijk zijn
van Breda om ons te vertegenwoordigen bij provincie en
het rijk, maar dat we samen met Roosendaal rechtstreeks aan tafel zitten met ministers. Zo kunnen we nog
beter voor de belangen van onze gemeente opkomen.
Regionaal/Provincies/Landelijk/International
Als duidelijk is dat binnen die regio taken niet zijn te
organiseren of om een grotere slagkracht vragen, kijken
we naar andere verbanden, zoals de Regio WestBrabant, de Provincie Noord-Brabant, Zuid-Holland,
Zeeland en Vlaanderen. Speciale aandacht wil GBWP
blijven schenken aan de banden met onze
partnersteden voor samenwerking op economisch,
cultureel en onderwijsgebied. Bestuurlijke
vertegenwoordiging vanuit onze gemeente binnen de
Vereniging van Brabantse Gemeenten en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten is van groot belang om
onze lobby richting Provincie en Rijk vorm te geven.
Internationale samenwerking zoeken we op
economische thema's, maar ook daar waar het gaat om
de strijd voor de sluiting van de kerncentrales in Doel.
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