
www.gbwp.nlLijst

lokaal lokaalbewust 

1

Samen 

bereiken we meer !
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l Het is belangrijk dat men in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen 
We zullen hiervoor meer doorstroming in de woningmarkt moeten 
krijgen. Dat vraagt om levensloopbestendige woningen 
voor starters, jonge gezinnen en voor ouderen met een te grote woning. 

In de periode 2018 – 2022 werkte GBWP met specifieke aandachtspunten 
op het gebied van ouderen en aan een aparte focus op jongeren. 
Voortschrijdend inzicht maakt dat je doelgroepen wel los van elkaar kunt 
bekijken en op specifieke voorzieningen kunt inzetten. Ervaring leert ook dat 
deze doelgroepen niet op zich staan en elkaar kunnen versterken in een 
leeftijdsvriendelijke gemeenten. Aandacht voor een fenomeen bij de een, 
geldt veelal ook voor de ander. Inzet op het ene probleem, kan het andere 
mee oplossen of extra inzichten verschaffen. 

MAATWERKBELEID 2022-2026
Samen werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente

Mooie crossovers zijn te vinden in: 

Allemaal zaken die niet leeftijdsgebonden zijn, maar van groot belang als je 
elkaars hulp nodig hebt. Vandaar dat GBWP komt met een document 
MAATWERKBELEID en geen specifiek beleid over jongeren en/of ouderen. 

l Gezond leven, van voeding tot in beweging blijven

l Een schone-, hele en veilige woonomgeving

l Huisvesting, waar een mix aan woningen ook zorgt voor een zorgzame 
samenleving

l Preventie en vroeg signalering in diverse samenlevingsvormen

Samen 

bereiken we meer !
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1. Voldoende levensloopbestendige woningen in 

Jongeren moeten in eigen wijk, dorp of stad een eigen 
leven op kunnen bouwen, alleenstaand of als jong gezin. 
Starters moeten binnen de eigen gemeente kunnen 
doorgroeien naar een gezinswoning. Momenteel is er 
bijna geen aanbod voor deze doelgroep en zijn de 

Wonen is een primaire levensbehoefte, ook voor 
jongeren. Het is belangrijk om te zorgen dat zij hier 
betaalbaar kunnen wonen/leven, voor de toekomst van 
Bergen op Zoom. GBWP wil ook dat er meer aandacht 
komt voor woningen voor de Bergse studenten. Op deze 
manier hoeven studerende jongeren niet in een andere 
gemeente een woning te zoeken, maar kunnen ze 
gewoon in Bergen op Zoom blijven wonen waar familie, 
kennissen en vrienden ook zijn. GBWP pleit voor 
betaalbare woonruimte voor jongeren en bekijkt de 
mogelijkheden om het aantal woningen te verscherpen. 

Per deel van de gemeente dient er gekeken te worden 
of er voldoende betaalbare woningen zijn voor de 
jongeren, gezinnen, ouderen en mensen met een 
beperking. Er is een wezenlijk verschil tussen wonen in 
een van de wijken, de dorpen of de stad.  Als de woning-
voorraad en behoefte in balans zijn, ontstaat de juiste 
doorstroming. 

b. Huisvesting voor starters/jonge gezinnen

 

 wijk, dorp en stad

a. Huisvesting voor jongeren

Het beleid van de gemeente moet uitgevoerd worden 
met een luisterend oor en waarnemend oog voor de 
problematiek van elke inwoner, in wat voor situatie die 
zich ook bevindt, ongeacht de leeftijd. Dit betekent dat 
we meer moeten in zetten op keukentafelgesprekken 
die gevoerd worden door professionals, met name als 
GGZ -problematiek aan de orde is.  

Door de stijging van het aantal extra hulp- en aandacht-
behoevenden komt er steeds meer vraag naar maatre-
gelen die ervoor kunnen zorgen dat wij allemaal 'zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven (wonen)'. 

GBWP is overtuigd van het belang van een integrale 
aanpak op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor 
hulpbehoevenden van alle leeftijden. De Nederlandse 
samenleving bestaat uit een grote groep kwetsbare 
inwoners, mensen met een beperking en mensen 
genietend van hun pensioen op vaak respectabele hoge 
leeftijd.  

Daarvoor dienen de juiste keuzes gemaakt te worden in 
de inrichting van onze woonomgeving, van maatschap-
pelijke voorzieningen en de inrichting van onze zorg.

Onze gemeente
GBWP vindt dat Bergen op Zoom een leeftijdsvriendelij-
ke gemeente moet zijn. Bij het maken of aanpassen van 
beleid en het opstellen van een begroting moeten we 
goed in beeld te hebben wat de gevolgen van onze 
keuzes zijn voor mensen in de diverse fases van hun 
leven. Het gaat om mensen de kans geven een goed 
bestaan op te bouwen in onze mooie gemeente (wonen, 
werken en recreëren). Kortom het gaat om mee kunnen 
doen, hoe jong of oud je ook bent. 

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 welzijns-
organisaties samen te werken. Dat kan gaan over het 
zorgen voor goede woonservice gebieden, het bouwen 
van levensloopbestendige woningen, oog te hebben 
voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen en 
openbare ruimte en woningaanpassingen op maat. 

Dorpen, wijken en steden dienen daartoe passend 
ingericht te zijn, zodat mensen elkaar kunnen blijven 
ontmoeten, ze actief en mobiel kunnen blijven en ze 
steun krijgen bij de problemen waar ze tegenaan lopen.

Bouwstenen 
Aandachtspunten van GBWP voor de komende periode:

 1.  Voldoende levensloopbestendige woningen in 
  wijk, dorp en stad

 15. Bereikbaarheid en mobiliteit

  schoon- heel – veilig

 7. Aandacht voor een gezonde samenleving en 
  levensstijl

  beperking

 6. Aandacht voor de behoeften van mantelzorgers

 4. Leren van best practices: Voorzorg

 9. Hulp en ondersteuning volgens de menselijke  

 20. Bergen op Zoom als belevingsstad

 12. Extra aandacht voor mensen met een 

 19. Waardevolle bijdragen van adviesraden

 5. Vereenzaming voorkomen

 17. Heldere taal en hulp bij digitalisering

 10. Oog voor scheidingsproblematiek

 18. In gesprek blijven met onze inwoners 

Uitwerking van bovenstaande bouw-
stenen voor maatwerkbeleid

 11. Voorkom wachtlijsten in WMO-aanvragen

  maat

 16. Hulp bij financiële zaken

 2. Erbij horen en mee kunnen doen
 3. Belang van preventie en vroeg signalering

 8. Aandacht aan de woonomgeving: 

 13. Integrale aanpak van wonen en zorg
 14. Veiligheid op straat en handhaving

 21. Onderwijs en opleidingen



5(team@work)

Deze voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn, 
goed beheerd te worden, een brede functionaliteit te 
hebben en vooral ook ontmoetingsplekken zijn. De 
basisscholen vormen het hart van de wijken van Bergen 
op Zoom en de dorpen. Goed onderwijs, in combinatie 
met kinderopvang en buitenschoolse opvang, zorgt voor 
goede voorzieningen voor jonge gezinnen. In de 
nabijheid van locaties waar men sport en ontspanning 
vindt en elkaar kan ontmoeten, dienen ook spreekuren 
van huisartsen, consultatiebureaus, therapeuten en 
organisaties te zijn als Wijzijn Traverse, Vraagwijzer, 
Wijkverpleging, Stadlander, ed. 

GBWP vindt dat de woonwensen van alle doelgroepen 
goed in beeld moeten zijn en dat dat beeld bij verande-
ring tijdig bijgesteld wordt. Dat voorkomt dat we niet 
onnodig bouwen voor leegstand, maar op multifunctio-
nele inzetbaarheid in de vorm van levensloopbestendi-
ge woningen. Een goede mix in de wijken, werkt een 
zorgzame samenleving de hand. Ook zal dit de leefbaar-
heid van de omgeving ten goede komen. 

GBWP wil werken aan een sterke samenleving waar we 
oog hebben voor elkaar. We willen inwoners bewust 
maken dat we elkaar nodig hebben om lang, gezond en 
fijn in een wijk of dorp te kunnen blijven wonen. Onder 
het motto: 'Heb oog voor anderen, help elkaar en vraag 
om hulp als dat nodig is', zorgen we dat het fijn leven 
blijft in je eigen omgeving. De fysieke aanwezigheid van 
voorzieningen is ook erg belangrijk.

huizenprijzen zo hoog dat het deze groep geen uitzicht 
biedt op een start in eigen gemeente. We vragen de 
gemeente om hier een actievere rol in te pakken samen 
met sociale partners en eigenaren. Hoe ziet GBWP dit? 
Voor de gemeente kan dit betekenen dat we bijvoor-
beeld door een lagere grondopbrengst op een locatie 
een ontwikkeling kunnen aanjagen. Of bij de transforma-
tie van leegstaande gebouwen, daar speelt de gemeen-
te ook een belangrijke rol. Er zal vanuit de gemeente 
proactief moeten worden meegewerkt en nagedacht. 
Draagvlak en daadkracht op bestuurlijk niveau zijn van 
groot belang.

Ouderen moeten een kleinere woning kunnen vinden in 
hun eigen woonomgeving. Ouderen willen in veel 
gevallen graag de te grote woning met dito tuin inruilen 
voor een kleine levensloopbestendige woning met de 
juiste voorzieningen op de juiste plaats. 

Elke inwoner van deze gemeente heeft dan ook het 
recht om mee te doen. Samenleven, samendoen. Om 
erbij te kunnen horen, is het van belang dat we vanuit 
overheidswegen en in de zorg gebruik maken van 
eenvoudig taal bij communicatie naar de burger. Ook 
moeten organisaties en voorzieningen laagdrempelig en 
dus goed bereikbaar zijn.

c. Huisvesting voor ouderen 

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 power zit in het 'sociale vangnet' van onze 
inwoners. Er kan toch altijd een situatie ontstaan waarop 
hulp nodig is. Het is dan zaak dat we met toepassing van 
de menselijke maat tot maatwerk komen. 

We moeten alle inwoners stimuleren zich nuttig te 
maken voor anderen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk 
door en voor jongeren en ouderen, door lid te worden 
van een vereniging of deel te nemen aan hobbyclubs en 
het volgen van cursussen. Alle inwoners dienen regel-
matig informatie te krijgen over voorzieningen en 
activiteiten. Ze moeten gestimuleerd worden in bewe-
ging te blijven.
Jong geleerd is oud gedaan, klinkt cliché, maar wie jong 
leert zich in te zetten voor de medemens, is ook over-
tuigd van het belang en zal dat ook overdragen aan de 
volgende generatie. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat iedereen mee kan doen.

2. Erbij horen en mee kunnen doen

Als GBWP vinden we dat we ervoor moeten zorgen dat 
niemand buiten de boot valt. Iedereen hoort erbij en 
moet dat ook zo voelen. Een samenleving met een plek 
voor iedereen! Om dit te bereiken vergt dit maatwerk. De 
groep inwoners die hulp nodig heeft om 'mee te kunnen 
doen' is groot en divers. 

Ongeacht of je wel of geen beperking hebt, laaggelet-
terd 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. Je hoort erbij of je in een wijk, een dorp of 
in de stad woont. 

Een leeftijdsvriendelijke 

samenleving is een 

zorgzame samenleving
,,

GBWP wil dat er voldoende woningen zijn om 
ruimte te geven aan een gezonde mix van jong en 
oud in wijken, dorpen en de binnenstad, en dat dit 
verwerkt wordt in een duurzame woonvisie die 
indien nodig bijgesteld wordt.

Jong geleerd 
is oud 
gedaan

,,
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan blijven doen!” GBWP is van mening dat 
inzichtelijk moet zijn welke voorzieningen er nu zijn 
voor ouderen om mee te kunnen blijven doen en 
welke aanpassingen of nieuwe initiatieven nodig 
zijn om dit doel te kunnen blijven bereiken.
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GBWP dringt aan op een actualisering van 'de Visie en 
het meerjarenplan 2018 – 2022. “Ontmoeten in de wijk”. 
De visie is aangenomen in 2017 en in werking gezet. Een 
update van het plan is op zijn plaats en het intensiever 
gebruiken en inzetten van wijk- en dorpshuizen kan een 
goede bijdrage leveren tot de bestrijding van eenzaam-
heid. 
GBWP wil inzetten op een diversiteit aan ontmoetings-
plekken in wijken, dorp en stad. Ook het verenigings-
leven kan daar een bijdrage aan leveren door de club-
huizen een multifunctionele rol te geven. Promoot 
wijk/dorp commissies, buurtpreventieteams en bewo-
nersplatformen, daar zij bij de signalering een belangrijke 
rol spelen. Een goed voorbeeld is het bewonersplatform 
Fort-Zeekant. We willen dat deze vanuit de gemeente 
verder ondersteund worden.

c. Ontmoeten in de wijk

Covid 19 zorgde ervoor dat jongeren zich erg eenzaam 
voelden in hun bestaan. Zij konden een tijd lang niet 
meer sparren met hun vrienden, geen fysiek onderwijs 
meer genieten en werden keihard geconfronteerd met 
mogelijke problemen binnen het gezin. Door aanhou-
dende gevoelens van eenzaamheid kunnen jongeren in 
een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan grote 

gevolgen hebben op de manier waarop jongeren naar 
zichzelf en de wereld kijken en beïnvloedt hun gedrag. 
Zo kan eenzaamheid een negatieve invloed hebben op 
de motivatie om zich in te zetten op school. GBWP pleit 
daarom voor goede en deskundige ondersteuning van 
Bergse jongeren in tijden van crises

a. Jongeren

Iedereen verdient het te kunnen wonen en leven in een 
gezonde samenleving. Maar daar moeten we ook 
allemaal aan meewerken. Het is voor jong en oud van 
belang er een gezonde levensstijl op na te houden. Met 
een gezonde manier van leven, zoals gezonde voeding, 
in beweging blijven en het advies en hulp van de 
gezondheidszorg, kunnen veel gezondheidsproblemen 
voorkomen worden. Voorzieningen in de nabije omge-
ving, zoals wandelpaden, trimpaden, wijkvoorzieningen 
en sportlokalen dienen behouden en goed onderhouden 

Covid 19 heeft ouderen in verzorgingscentra hard 
getroffen doordat zij verstoken waren van de liefdevolle 
hand van partner of kinderen. Maar ook het feit dat maar 
een beperkt aantal mensen op bezoek mochten komen 
thuis, heeft veel gedaan met ouderen en alleenstaanden. 
Het sociale netwerk in wijken en dorpen kon zijn belang-
rijke werk niet doen. GBWP is van mening dat juist dat 
sociale netwerk in wijken en dorpen een ijzersterk 
middel is om vereenzaming te voorkomen. 

6. Aandacht voor de behoeften van mantelzorgers
De zware taak die mantelzorgers dagelijks uitvoeren, 
vraagt om ondersteuning vanuit de overheid. 
Mantelzorger zijn is niet aan leeftijd gebonden. De rol van 
de jonge mantelzorgers is anders en bepaalt de toe-
komst van jongeren als het gaat om onderwijs, mee 
kunnen doen aan culturele en sportieve activiteiten, 
uitgaan en het uitvoeren van de nodige verplichte taken. 
Je kunt die rol op je hebben genomen, geheel vrijwillig 
of tegen wil en dank, maar dat die een grote impact 
heeft op je dagelijks bestaan, is een feit. Het bordje van 
de mantelzorger is 'vol, zelfs overvol'. Goede begelei-
ding, advisering en ondersteuning vraagt om vroeg 
signalering en preventie. 

7. Aandacht voor een gezonde samenleving 
 en  levensstijl

Werk aan een zorgzame samenleving waar we oog 
hebben voor elkaar en elkaars problemen.  

b. Ouderen

3. Belang van preventie en vroeg signalering

In het boekwerkje “Voorzorgcirkels als antwoord op de 
vergrijzing', zien wij een aantal goede initiatieven die op 
te pakken zijn, maar dan wel vertaalt naar de hulpbehoe-
vende inwoners van onze gemeente. Zeker in kleine 
gemeenschappen, dorpen en wijken, kan deze aanpak 
goede resultaten opleveren. Voorwaarde is wel een 
integrale aanpak, daar het binnen Bergen op Zoom niet 
gaat lukken zonder een nauwe samenwerking tussen de 
gemeente, WZTG, Tante Louise, TWB en Stadlander. 
Overigens wanneer iemand na een ziekenhuisopname 
nog niet fit genoeg is om naar huis te gaan, kan je 
terecht bij het centrum voor Geriatrische Revalidatie 
Zorg van Tante Louise. Deze is bij ons ziekenhuis 
gevestigd.

4. Leren van best practices: Voorzorg
GBWP ziet veel voordeel in integrale aanpak als het gaat 
om vroeg signalering en preventie. In Cuijk werkt men 
met de zogenaamde Voorzorgcirkels. Daar worden 
groepen bij elkaar gebracht, die elkaar in noodgevallen 
wederzijds bijstaan. Bijvoorbeeld: een alleenstaande 
breekt zijn been en komt vervolgens thuis terug. In Cuijk 
treedt de Voorzorgcirkel in werking, die de alleenstaan-
de helpt met een aantal werkzaamheden. 

5. Vereenzaming voorkomen

Met integrale vroeg signalering is er aandacht voor het 
hele huishouden en worden schulden en zorgbehoefte 
in samenhang bezien. Zeker voor kinderen een welkome 
aanpak, waarbij de minimaregelingen ervoor zorgen dat 
zij mee kunnen blijven doen. Hierdoor wordt voorkomen 
dat schuldenproblematiek van generatie op generatie 
wordt overgedragen. Vroeg signalering voorkomt tevens 
vereenzaming, verwaarlozing en met name bij ouderen 
en mensen met een beperking.

Onverwachte crises kunnen ervoor zorgen dat inwoners 
zich eenzaam voelen. 

Voorkomen is beter dan genezen. Door preventie en 
vroeg signalering kan met lichtere zorg zwaardere 
problematiek worden voorkomen. Dit werkt kostenbe-
sparend. Met vroeg signalering worden huisuitzettingen 
en energieafsluitingen als gevolg van betalingsachter-
standen voorkomen. Erg belangrijk als je weet dat één 
uitzetting 100.000 euro per jaar kost en het leed voor 
ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en kinde-
ren niet te overzien is.

Leren van 
elkaar

,,
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en ingezet te worden. Sportverenigingen spelen een 
belangrijke rol in het in beweging houden van jong en 
oud. Sporten moet toegankelijker gemaakt worden 
voor iedereen, ook als het gaat om betaalbare 
lidmaatschappen. Van belang is goede voorlichting 
en informatieverschaffing over de mogelijkheden 
binnen onze gemeente. Iedereen moet mee kunnen 
doen.

9. Hulp en ondersteuning volgens 

 schoon- heel – veilig

 de menselijke maat

11. Voorkom wachtlijsten bij aanvragen in het sociaal 

GBWP vindt dat de menselijke maat toegepast moet 
worden bij ondersteuning van persoonlijke problema-
tiek. Iedere mens is anders en iedere gezinssituatie is 
anders en dus persoonlijk. Dat vraagt om een persoonlij-
ke benadering en adviezen waar de persoon in kwestie 
mee geholpen is. Gevraagd wordt om de wet toe te 
passen volgens de menselijke maat en gebruik te 
maken van een luisterend oor en een beoordeling van 
de situatie ter plekke. Tijdens een persoonlijk gesprek 
aan huis kan men de situatie van de hulpvrager goed 
inschatten en kunnen er ook adviezen op maat worden 
gegeven. 

Voor GBWP zijn lange wachtlijsten voor aanvragen in 
het sociaal domein niet acceptabel en die mogen 
zeker niet leiden tot intensievere zorg of nog erger tot 
onthouding van zorg.

GBWP vindt het belangrijk dat iedereen kan beschikken 
over een betaalbare woning in een schone, groene en 
vooral ook veilige, sociale woonomgeving. Het is 
daarnaast van belang dat er veel aandacht is voor de 
leefbaarheid in alle woongebieden van onze gemeen-
ten. Het voorzieningenniveau moet op peil zijn. De 
woonomgeving dient zo ingericht te zijn, dat die goed 
schoon en heel gehouden kan worden en door de 
bewoners als veilig ervaren wordt. We zien en krijgen 
reacties van inwoners dat het onderhoud op sommige 
plaatsen te wensen overlaat. Voor de komende 
bestuursperiode kiest GBWP ervoor om meer geld uit te 
trekken voor veiligheid en openbare ruimte. Wij geloven 
dat meer veiligheid, een beter veiligheidsgevoel en een 
schonere leefomgeving bijdragen aan de leefbaarheid 
en beleving in stad, wijken en dorpen. GBWP zal blijven 
inzetten op het mogelijk maken van bewoners-
initiatieven. 

8. Aandacht aan de woonomgeving: 

10. Oog voor scheidingsproblematiek
Een scheiding kan op alle leeftijden directe gevolgen 
hebben voor degene die een relatie beëindigen, maar 
vooral ook voor de direct betrokkenen. Voor jongeren 
kan dat betekenen dat zij hun gevoel voor veiligheid, 
hun veilige thuisbasis kwijt zijn. Voor ouderen zijn er vaak 
financiële gevolgen en onzekerheid in huisvesting. Via 
preventie en vroeg signalering kan ernstige problema-
tiek voorkomen worden. Daarin hebben alle burgers een 
taak om oog te hebben voor elkaar, maar ligt die 
signalerende taak vooral ook bij jongerenwerkers, op 
scholen, bij buurtplatforms en buurtpreventie, bij 
werkgevers en collega's. Heb oog voor elkaar, want 
samen voorkomen we meer. 

GBWP vindt dat je door de gemeente snel en goed 
geholpen moet worden als je ondersteuning of advies 
nodig hebt op het gebied van het sociaal domein. Vaak 
klopt men aan als de nood het hoogst is en dan moet 
hulp ook vlot geregeld kunnen worden. De laatste jaren 
lopen bijvoorbeeld de wachtlijsten bij de WMO en in de 
jeugdzorg op. Juist daar waar hulp gewenst is, zijn 
wachtlijsten uit den boze. Pas een goede triage toe bij 
de behandeling van aanvragen, zodat urgente aanvra-
gen direct opgepakt worden, simpele vragen om 
hulpmiddelen vlot afgehandeld worden en er zo tijd is 
voor preventie en complexe aanvragen die extra 
professionaliteit vergen.

12. Extra aandacht voor mensen met een beperking
GBWP streeft naar een inclusieve samenleving voor 
inwoners met een hulpvraag. Als iemand in de loop van 
de jaren steeds verder vereenzaamt en zonder onder-
steuning de weg uit de neerwaartse spiraal niet meer 
kan vinden, heeft dit grote gevolgen voor zelfredzaam-
heid en gezondheid. Vooral alleenstaanden en mensen 
met een beperking lopen de kans te vereenzamen, zorg 
te mijden en 'niet meer onder de mensen' te komen. 

 domein 

Waar de nood het 
hoogst is, moet 
hulp nabij zijn” 

Gezond leven 
moet je leren

,,

,,
GBWP vindt het van het grootste belang dat de 
mens centraal staat bij de aanpak van problemen 
rondom zorg in het algemeen en zorg voor de 
kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Zorg vooral 
dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, die 
verstand hebben van ziektebeelden en welke zorg 
en voorzieningen daarbij nodig zijn. Vooral de 
Geestelijke Gezondheidszorg is daarin een onderge-
schoven kindje. 

GBWP is van mening dat er extra aandacht moet 
zijn voor communiceren over het belang van een 
gezonde manier van leven.

GBWP wil op de hoogte blijven van de ervaringen 
van inwoners over de kwaliteit van hun woonom-
geving ten aanzien schoon - heel – veilig.
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GBWP is van mening dat een integrale woon- en 
zorgvisie per wijk moet worden ontwikkeld met 
aandacht voor ouderen en mensen met een be-
perking. Ook moet er extra aandacht zijn voor de 
toegankelijkheid en inrichting van openbare ruimten 
en gebouwen. De toegankelijkheid van informatie voor 
mensen met een fysieke beperking op horen, zien en 
bewegen moet in belangrijke mate worden verbeterd.

Veiligheidsgevoel
GBWP wil ernaar streven dat alle inwoners, 
naast een veilige woonomgeving, veilig over straat 
kunnen. Er moet voldoende oog zijn voor gevoelens 
van onveiligheid.

GBWP is van mening dat bereikbaarheid en mobiliteit 
per deel van de gemeente in beeld moet zijn om 
ervoor te zorgen alle inwoners 'mee kunnen doen' en 
voorzieningen bereikbaar zijn.

Wijk, dorp en stad

Samen 
bereik je 
meer 

,,
GBWP wil een integrale woon- zorgvisie per wijk met 
speciale aandacht voor hulpbehoevenden en mensen 
met een beperking. GBWP wil dat deze integrale 
aanpak opgenomen wordt in een woonvisie.

16. Hulp bij financiële zaken
Alle inwoners van onze gemeente moeten kunnen 
beschikken over voldoende inkomen om een mens-
waardig bestaan te leiden. Daar de maatschappij steeds 
verder digitaliseert, is het vaak lastig voor bijvoorbeeld 
ouderen om de weg te vinden in de wirwar aan regels 
binnen wetgeving. 
We moeten rekening houden met inwoners die in 
financiële problemen kunnen komen, veelal door de 
combinatie van hoge zorgkosten en woonlasten. Door 
tijdig goede begeleiding en voorlichting te geven, 

Het is goed te weten hoe groot de groep mensen is die 
leven met een beperking of er alleen voor staan. 
Een preventieve aanpak is daarin gewenst om ernstige 
en intensieve zorg te voorkomen.

Ook bij de inrichting van onze recreatieve ruimte 
moeten we denken aan mensen met een beperking. 
Hoe fijn is het niet als je tijdens een wandeling met 
vrienden in bos of park samen aan kunt schuiven aan 
een picknicktafel. Probleem voor rolstoelgebruikers is 
dan vaak dat de rolstoelen niet passen onder de tafel. 
Door het verlengen van de tafel en rekening te houden 
met de juiste hoogte, hoort ook de rolstoelgebruiker tot 
de groep. Dergelijke voorzieningen moeten we 
aantreffen aan de Boulevard, op de Heide, maar moeten 
ook te vinden zijn bij verzorgingscentra voor ouderen en 
mensen met een beperking. Zo maken we steeds meer 
gebieden toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij het 
aanleggen van nieuwe recreatieve voorzieningen of het 
aanpassen van bestaande, dient er rekening gehouden 
worden met deze groep. 

13. Integrale aanpak van wonen en zorg
Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geven we 
uitvoering aan het beleid en streven we het doel na dat 
mensen zo lang mogelijk 'zelfstandig kunnen blijven' en 
'zelfstandig kunnen blijven wonen'. We moeten ervoor 
zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen op de plek waar zij geboren en getogen 
zijn. Ook al wonen ze bij hun kinderen, hebben ze extra 
zorg of hulpmiddelen nodig. De mantelzorgers nemen 
daarbij geheel vrijwillig de zorg heel veel zorg uit 
handen. Onze samenleving dient dan ook leeftijdsvrien-
delijk en dementievriendelijk ingericht worden. Het 
inwonen bij kinderen om mantelzorg te vergemakkelij-
ken, gaat voor betrokkenen altijd nog boven een verblijf 
in een woon-zorg instelling. Door uit te gaan van de 
hulpvraag van de betrokkenen (omgekeerde verorde-
ningen), kan daarin zorgen voor een andere benadering 
van de probleemstelling.

14. Veiligheid op straat en handhaving
Op elke leeftijd is het van belang te kunnen leven in een 
gemeente waar de openbare orde wordt gehandhaafd 
en de veiligheid in wijk, dorp en stad hoge prioriteit 
heeft. Peuters, kleuters en jeugd moeten veilig op straat 
kunnen spelen, naar school kunnen gaan en vrienden 
kunnen ontmoeten. Ouderen moeten zich veilig voelen 
in hun woonomgeving, veilig hun boodschappen 
kunnen doen, op visite kunnen gaan en elkaar kunnen 
ontmoeten. Dorpen, wijken en de stad moeten verkeers-
veilig zijn. De verkeersveiligheid dient gemonitord en 
daar waar nodig verbeterd te worden. Parkeerbeleid 
geldt ook in wijken, maar daar moet wel op gehand-
haafd worden om parkeeroverlast te voorkomen. Kijk in 
het kader van veiligheid vooral ook naar oversteekplaat-
sen op drukke verkeerspunten (bijvoorbeeld bij scholen) 
en maak indien mogelijk gebruik van nieuwe innovatieve 
veiligheidssystemen om een veilige oversteek voor jong 
en oud te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan oversteek-
plaatsen zonder voetgangerslichten, voorzien van 
lichtsensoren, die aan gaan bij het betreden en gaan 
knipperen en weer uitgaan bij het verlaten.

15. Bereikbaarheid en mobiliteit
Iedereen verdient het te kunnen wonen en leven in een 
gezonde samenleving.
Ouderen moeten tot op hoge leeftijd zelfstandig mobiel 
kunnen blijven. Daartoe moet er aandacht zijn voor 
ouderen en mensen met een beperking binnen het 
openbaar vervoer en binnen andere vormen van 
transport van huis naar zorg- en welzijnsvoorzieningen. 
Stimuleer aanvullende alternatieve vervoersconcepten. 
Zorg voor voldoende mindervalide parkeermogelijk-
heden. Informeer op diverse niveaus over bestaande en 
nieuwe technologische hulpmiddelen om mobiel te 
blijven.
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  gemeente

 - Of zij erin slagen zelfstandig te kunnen blijven 

 GBWP wil in gesprek blijven met alle inwoners en van 

  vinden met een luisterend oor
 - Of zij zich herkennen in het beleid van de 

 - Of zij de hulp of steun die zij nodig hebben 

Gemeentelijke regels en wetten staan verwoord in 
ambtelijke taal. Voor veel inwoners is de uitleg te 
moeilijk en dan moet het ook nog eens digitaal. Ze raken 
het spoor bijster en missen informatie en belangrijke 
voorlichting. GBWP gelooft in simpele taal en eenvou-
dige boodschappen, maar ook in 'je bent nooit te oud 
om te leren'.  Ook communiceren vraagt om 'maatwerk'. 
Inwoners die hulp nodig hebben, moeten die ook 
kunnen vinden. 

kunnen we voorkomen dat zij een armoedig bestaan 
moeten leiden. Op deze doelgroep moet een actief 
armoedebeleid worden gevoerd, daar niet alle inwoners 
met een beperkt inkomen bekend zijn.

17.  Heldere taal en hulp bij digitalisering

18. In gesprek blijven met onze inwoners (jong en oud)

 hen zelf horen:
 - Hoe zij de constante veranderingen in de zorg 
  ervaren

  wonen en leven

  kunnen krijgen
 - Of zij volwaardig mee kunnen doen en zo niet 
  waarom niet
 - Of zij zich veilig voelen in hun wijk of dorp
 - Of zij een faciliterende gemeente als partner 

19. Waardevolle bijdragen van adviesraden

a.  Behoud Jeugdraad Bergen op Zoom
Als adviesorgaan van de gemeenteraad Bergen op 
Zoom is de Jeugdraad een onmisbare schakel tussen 
jongeren en de Bergse politiek. Zoals ze zelf zeggen: 
ons doel is om jongeren uit de gemeente Bergen op 
Zoom zoveel mogelijk te helpen en ondersteunen. Voor 
jongeren en door jongeren! Daarnaast is het een 
kweekvijver voor politiek geïnteresseerde jongeren. Zij 
gaan actief op zoek naar meningen van jongeren en wat 
zij belangrijk vinden in de gemeente. Ze zoeken ant-
woord op de vraag 'Hoe ervaren jongeren hun gemeen-
te en wat kan er anders volgens hen? Dankzij de 

Jeugdraad komen problemen waar Bergse jongeren 
mee zitten aan het licht. GBWP vindt het daarom van 
uiterst belang dat de Jeugdraad blijft bestaan.

b. Behoud van de adviesraad Sociaal Domein 
Mensen die gebruik maken van de voorzieningen vanuit 
het Sociaal Domein moeten hun ervaringen kunnen 
delen met een onafhankelijk orgaan, dat ook gevraagd 
en ongevraagd advies geeft aan de gemeenteraad en 
het College. Deze raad bestaat uit betrokken inwoners, 
ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden uit dit 
werkgebied. GBWP vindt het erg belangrijk dat geluiden 
uit de samenleving binnenkomen bij het opstellen, 
toetsen en omvormen van beleid in te vormen raads-
voorstellen. 

20. Bergen op Zoom als belevingsstad
We zijn al goed op weg om een gemeente te worden 
waar van alles te doen en te zien is. Het beleven van de 
rijke historie is verder vormgegeven. Zie Fort de Roovere, 
Waterschans, 't Ravelijn, de verborgen Vesting en het 
geheimenpaleis Markiezenhof. Samen met de vele 
evenementen maken zij onze beleefstad. Wij vinden dat 
cultuur en evenementen nodig zijn voor een levendige 
binnenstad. Onze binnenstad moet sprankelen van 
beleving, want hiermee kunnen we winkelend publiek 
boeien en binden. Hierdoor vergroten we ook onze 
aantrekkingskracht als stad waar het fijn wonen en 
verblijven is voor gezinnen/jongeren/ ouderen. Een 
gemeente waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. 

a. Vaste entertainmentbedrijvigheid stimuleren

Waarom zouden Bergse jongeren naar andere steden 
moeten gaan om een avondje weg te kunnen, terwijl er 
in Bergen op Zoom ook voldoende mogelijkheden 

Beleving moet een belangrijkere rol gaan spelen om de 
gemeente Bergen op Zoom voor bestaande en nieuwe 
inwoners aantrekkelijk te maken en te houden. Hierdoor 
willen gezinnen liever hier wonen en zorgt de entertain-
mentbedrijvigheid voor meer sfeer en bezoekers. Voor 
jongeren vanaf 12 jaar zorgt het voor een ontdekkings-
tocht in eigen woonomgeving. Voor jongeren van 18 jaar 
en ouder is het een reden te meer om, na hun studie 
terug te keren. Voor studerenden in Bergen op Zoom 
moet de stad uitgaansmogelijkheden en activiteiten 
bieden die deze leeftijdsgroep aanspreken. Er zijn dan 
ook talloze redenen waarom wij ervoor moeten zorgen 
dat de ondernemers in deze branche gefaciliteerd en 
gestimuleerd worden om zich hier te vestigen. Zij zijn 
nog de missing link in de nieuwe combinatie voor een 
complete binnenstad met horeca, wonen, zelfstandige 
winkels, grote ketens en vaste entertainment.

Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat hebben een 
uitgebreide agenda, gevuld met een grote diversiteit 
aan (culturele) evenementen. Veel inwoners genieten 
van het aanbod, maar nog niet alle doelgroepen vinden 
in deze gemeente wat ze zoeken. Bergen op Zoom 
moet de 'belevingsstad' worden, waar iedereen wat van 
zijn gading kan vinden. Het grootste hiaat in het aanbod 
is dat voor de 18-plussers.

Bergen op Zoom moet een divers aanbod houden, 
zodat voor inwoners van alle leeftijden recreëren in de 
stad, in de bossen en aan het water mogelijk is. 

b. Evenementen/uitgaan in Bergen op Zoom

GBWP is van mening dat er extra aandacht en hulp 
moet zijn voor hulpbehoevenden als het gaat om 
gemeentelijke regelingen, financiële aspecten en 
digitalisering.

Help waar nodig

GBWP is van mening dat er extra aandacht moet zijn 
voor de wijze waarop we met onze burgers communi-
ceren om te voorkomen dat zij verstoken raken van 
informatie en contact met de samenleving. GBWP wil 
een diversiteit aan ontmoetingsplekken in wijken, 
dorpen, wijken en de stad. Dat zijn ideale plaatsen om 
informatie te delen, verspreiden en toe te lichten.

Informatie delen

(team@work)
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horen te zijn. Je bent jong en je wilt wat, dat is de leus. 
Hier zullen we samen met onze ondernemers verder 
op moeten inzetten. Daarom staat bij GBWP het 
behoud, stimuleren en faciliteren van uitgaansgele-
genheid hoog op de agenda. In de avonduren moet 
Bergen op Zoom ook een 'beleving 'zijn. Evenementen 
helpen bij een grotere toestroom van het uitgaan in 
Bergen op Zoom, wat voor ons daarom ook een extra 
kracht moet zijn. De gemeente heeft een taak om 
deze evenementen te beschermen en niet verloren te 
laten gaan. 

21. Onderwijs en opleidingen
De aanwezigheid van onderwijsinstellingen is voor 
Bergen op Zoom van belang, daar jongeren een 
belangrijke doelgroep zijn om de gemeente levendig 
en toekomstbestendig te houden. Het aantrekken van 

opleidingsrichtingen en een diversiteit aan niveaus zorgt 
ervoor dat jongeren in eigen woonomgeving kunnen 
blijven. Hierbij moet er ook voldoende aandacht zijn voor 
leerlingen die gebruik maken van het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. Vaak moeten zij vele kilometers reizen voor zij 
een passende vorm van onderwijs hebben, terwijl het voor 
de kinderen zelf van het grootste belang is een plek te 
hebben in de eigen woonomgeving.

Aandachtspunten per deel van de 

Ook voor omscholing zijn onderwijsinstellingen in eigen 
woonomgeving van groot belang. GBWP vindt het 
aantrekken van een diversiteit aan opleidingen van belang 
voor de ontwikkeling van alle inwoners. 

gemeente Bergen op Zoom
Voor de specifieke knelpunten per wijk, verwijzen we u 
naar het verkiezingsprogramma van GBWP.
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 6.  Dyana Rommens -
  Matthijssen

 2.  Patrick van der Velden

12.  Tijn van Daal

 3.  Rik Simons

23.  Alperen Yilmaz

 5.  Paul Schut

 7.  Aydin Akkaya

 1. Arjan van der Weegen

 4.  Betsy de Kock

 8.  Ad Vermeulen
 9.  Ton van Dorst
10.  Ömer Duman
11.  Souhail Soutou

13.  Marijke Helmons

14.  Wim Buijs
15.  Burak Şahin
16.  Peet Bakx
17.  Jessy van Hooydonck

19.  Cees de Nijs
20.  Conny Korstanje
21.  Regine van den Kieboom
22.  Stephanie Franken

18.  Jantine van Zomeren

25.  Maikel van Loon
26.  John Verkaart
27.  Max Niels

28.  Joke de Koning - 
  van de Casteel

30.  Marco van Elzakker
31.  Ben Kannekens
32.  Gerard Suijkerbuijk
33.  José Verkaart
34.  Ad Koolen
35.  Peter Schepers
36.  Patrick Scheepers
37.  Jac Hopmans
38.  Jan van Es
39.  Cees van der Weegen

24.  Jan Blommerde

29.  Jan Suijkerbuijk

Kandidaten lijst 1

lokaal lokaalbewust 
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GEMEENTE BELANGEN WERKNEMERSPARTIJ

de partij voor stad en dorp
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Samen 

bereiken we meer !
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