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lijst 1

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 werkt samen met inwoners, instellingen, 
verenigingen en bedrijven en de overheid aan 
duide-lijkheid, betrokkenheid en transparantie 
om te komen tot heldere lokale politiek. 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 alle inwoners te vergroten. 

a. Halsteren

c. Bergen op Zoom Centrum (Binnenstad en
  Scheldevesting)

GBWP-bouwstenen:

Voor GBWP betekent dat we samen nadenken 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. 

b. Lepelstraat, Klutsdorp en Kladde

1. Knelpunten in stad, dorpen en wijken

d. Bergen op Zoom West (Bergse Plaat, Markiezaten en 
  Fort Zeekant)

4. Gemeente & Financiën

c. Samenwerken in de regio

e. Bergen op Zoom Oost (Gageldonk, Warande en 
  Buitengebied Oost)
f.  Bergen op Zoom Zuid (Borgvliet, Langeweg, 
  Heimolen en Oude Tol)

2. Mensen & Welzijn

c. Verenigingsleven, cultuur en sport

b. Een aangename en duurzame beleefstad
c. Moderne lokale economie 
d. Werk en onderwijs 

a. Iedereen kan en doet mee
b. Een veilige samenleving

3. Ruimte & Economie
a. Verkeer en parkeren 

g. Bergen op Zoom Noord (Meilust, Tuinwijk en 
  Noordgeest)

a. Uitstekende dienstverlening 
b. Een financieel gezonde gemeente 
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Verkiezingen Bergen op Zoom

Samen bereiken we meer!

Inhoud
Pag 2  Passie voor lokale politiek

Pag 4  Knelpunten stad, wijk en dorp

     Welzijn is voorwaarde voor geluk

     Kandidatenlijst

Pag 3  Vrijwilligers zijn het cement      van de samenleving

     Young GBWP 

Pag 5  Vinger aan de pols voor de zorg

     Geef jongeren      een toekomst

Pag 7  Sterk in stad, wijk en dorp

Pag 6  De vrouwen van GBWP

     Afscheid van GBWP-iconen,      

Pag 8  Bouwstenen en speerpunten



GBWP staat voor 'heldere lokale politiek' en het mogen duidelijk zijn dat 
binnen onze lokale partij de passie voor lokale politiek in grote mate 
aanwezig is. Die passie wordt gevoed doordat de leden van GBWP in hun 
denkwijze niet gebonden zijn of gestuurd worden door de leidraad van een 
landelijke partij. De burgers van Bergen op Zoom staan centraal, in de stad, 
de wijk, het dorp en in de relatie tot de regio. 

Lijsttrekker Arjan van der Weegen is geboren en getogen in Halsteren. Hij 
komt uit een politiek nest en is van jongs af aan betrokken geweest bij het 
lokaal bestuur, zowel in de gemeente, als het verenigingsleven en het 
onderwijs. Hij handelt vanuit zijn passie om het voor de gemeenschap en 
onze inwoners beter, leuker en fijner te maken. “GBWP is een echte midden-
partij, waar alles en iedereen een plek kan vinden, elk geslacht, elk geloof, 
elke afkomst en elke mening. Dat is de kracht van GBWP en dat maakt ons als 
lokale partij uniek.” 

Paul Schut is, naast raadslid, een echte verenigingsman en bestuurlijk actief 
bij Harmonie St. Cecilia, Kindervakantiespel Onder de Panne en de 
Oranjevereniging in Halsteren. “Vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger 
kan ik echt helpen. Bijvoorbeeld met dingen in hun woonomgeving waar ze 
tegen aan lopen. Dat kan van alles zijn, van een invalidenparkeerplaats 
dichterbij huis, een modderige berm of onduidelijke regels of vergunningen. 
Ik kan de inwoners helpen door ze de weg te wijzen naar een mogelijke 
oplossing.”

Vanuit Young GBWP is Bergenaar Rik Simons doorgestroomd naar raadslid. 
Hij werkt als bedrijfskundige en studeerde vrijetijdsmanagement. Hij is 
sportief, lokaal zeer actief in het culturele veld, speelt in een band en zet zich 

Patrick van der Velden houdt van een recht-door-zee aanpak, waarbij op een 
eerlijke en rechtvaardige manier voor verenigingen, inwoners, bedrijven wordt 
opgekomen en politiek wordt gevoerd. Als je voor de lokale politiek gaat dan 
moet je zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn en open staan voor initiatieven. 
”Steeds vaker eisen groepen in de samenleving dat er rekening gehouden 
wordt met hun belangen en dat er ruimte komt voor oplossingen die zij 
bedenken.” Politiek moet hier actief mee aan de slag gaan en vanuit de 
gemeente vinden wij dat dit gefaciliteerd moet worden. Hoe dan? Door niet 
vooraf “nee” zeggen zonder te luisteren naar vernieuwende ideeën en eens 
buiten de gebruikelijke kaders kijken naar mogelijkheden die ons als 
gemeente ook weer verder kunnen helpen, want 

Betsy de Kock is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs, de journalis-
tiek en communicatie. “Wat ik door de jaren heen vooral ervaren heb, is het 
belang van goede communicatie. In het onderwijs leer je hoe je op maat met 
kinderen van alle leeftijden moet communiceren om je boodschap goed over 
te brengen. Als kinderen begrijpen wat je vertelt, dan leren ze ervan. Je leert 
ze vragen te stellen om wijzer te worden en voor zichzelf op te komen.” Daarin 
ligt haar passie als raadslid, om ervoor te zorgen dat het lokale gemeentelijk 
apparaat en de burger elkaar begrijpen, met elkaar in gesprek gaan en 
blijven.  Samen bereik je namelijk veel meer. 

'Samen bereiken we meer'.

als milieubewuste vrijwilliger in op de Cleaning Day. “Ik heb grote zorgen over 
onze prachtige binnenstad. Ik ben ervan overtuigd dat als we een nieuwe 
balans vinden tussen grote en kleine winkels, horeca, historie, wonen, werken, 
entertainment en evenementen, we weer een bloeiende binnenstad krijgen. 
Daar ga ik me hard voor maken!”   
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v.l.n.r Patrick van der Velden, Paul Schut, Arjan van der Weegen, Betsy de Kock en Rik Simons

Passie voor lokale politiek

 6.  Dyana Rommens -   Matthijssen

 8.  Ad Vermeulen

12.  Tijn van Daal
13.  Marijke Helmons

11.  Souhail Soutou

 1. Arjan van der Weegen
 2.  Patrick van der Velden

10.  Ömer Duman
 9.  Ton van Dorst

 3.  Rik Simons
 4.  Betsy de Kock
 5.  Paul Schut

 7.  Aydin Akkaya

15.  Burak Şahin
16.  Peet Bakx
17.  Jessy van Hooydonck

14.  Wim Buijs

23.  Alperen Yilmaz
22.  Stephanie Franken

20. Conny Korstanje

26. John Verkaart

18.  Jantine van Zomeren

24.  Jan Blommerde

19.  Cees de Nijs

21.  Regine van den Kieboom

25.  Maikel van Loon

27.  Max Niels
28. Joke de Koning -   van de Casteel

38. Jan van Es
39.  Cees van der Weegen

29.  Jan Suijkerbuijk

31.  Ben Kannekens

37.  Jac Hopmans

32.  Gerard Suijkerbuijk
33.  José Verkaart
34.  Ad Koolen
35.  Peter Schepers
36. Patrick Scheepers

30. Marco van Elzakker

Onze kandidaten
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Vrijwilligers zijn het cement 
van de samenleving
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Peet Bakx is een professionele 
creatieveling. In zijn studio 
realiseert hij de mooiste ideeën. 
Peet merkt vooral nu, dat veel 
gepassioneerde en 

Raadslid Paul Schut is zo'n man, die 
al jarenlang voor zijn clubs doet wat 
er nodig is. “Wat ik doe, draagt bij 
aan het welzijn in mijn dorp en ik 
houd daarmee ook tradities in ere. 
Het is vooral de sociale cohesie die 
mij energie geeft.”  Paul is actief in 
het Kindervakantiespel, de 
Oranjevereniging en bij de Harmonie. 
Hij zoekt daarbij vooral partners 
binnen de vereniging om samen met 
hen meer te bereiken.
“Een belangrijke taak is het stimule-
ren van jongeren om mee te doen. 
Ik deel mijn ervaringen en laat ze 
zien hoe leuk het is om dingen 
samen op te zetten.” Paul ziet een 
enorme uitdaging voor de politiek 
om het werk van verenigingen meer 
te waarderen door goed te luisteren 
naar wat ze nodig hebben. 

De gemeente Bergen op Zoom kan 
bogen op  een rijk verenigingsleven. 
Ze bieden mensen een mooie 
bezigheid, maar ook sociale contac-
ten en een vangnet. GBWP beschikt 
over veel verenigingsmensen, 
omdat zij als geen ander weten wat 
er nodig is om het verenigingsleven 
in stand te houden, te stimuleren en 
toekomstbestendig te maken. 

getalenteerde jongeren van diverse 
cultuuruitingen hun beroep maken. 
Hij ziet dan ook de uitdagingen in de 
creativiteitsindustrie en vindt dat 
Bergen op Zoom daar zijn kansen in 
moet pakken. 
Vrijwilligerswerk is ook niet meer 
weg te denken uit het leven van 
Peet. In 2019 is hij hiervoor onder-
scheiden met een lintje. Hij is te 
vinden bij o.a. Wachtpost 13 XXL, 
Toneelgroep Première, Cultuur 
Historische groep Merck Toch Hoe 
Sterck en diverse muziekensembles. 
Ook is hij lid van kunststichting Arsis. 

Maikel van Loon is actief geweest in 
de Oranjevereniging en als secretaris 
en bouwer bij De Leutige Bouwers. 
Hij heeft zijn stekken wat verstoken 
en zet zich nu in binnen de activitei-
tencommissie Lepelstraatse Boys, 
voor de Kindermiddag en binnen 
dweilband Nog Eentje toe. Hij vindt 
het fijn om iets bij te dragen aan de 
leefbaarheid van het dorp.  

Stephanie Franken (31 en burgerlid) startte op haar 23e bij GBWP en 
studeerde psychologie. Momenteel is ze actief als influencer en jong 
ondernemer in de Bergse binnenstad. Vanuit haar winkel kwam ze in contact 
met de toenmalig wethouder Patrick van der Velden, die haar inspireerde om 
de stap te zetten naar de lokale politiek. Stephanie is een echte doorpakker 
en houdt niet van roeptoeteren aan de zijlijn. Rik Simons (29 jaar en raadslid), 
draait al vier jaar mee en studeerde vrijetijdmanagement. Hij is enorm actief 
in het culturele leven van Bergen op Zoom. Hij speelt zijn partij in zijn 
dweilband, maar is ook bestuurlijk actief binnen zijn vereniging. Hij ontmoette 
enige jaren geleden Evert Weijs, toen hij een scriptie schreef over de nieuwe 
bioscoop. 

Burak wil zich de komende vier jaar 
vooral in gaan zetten voor het behoud 
van de woonomgeving. 

Stephanie, Rik en Burak hebben gaandeweg hun eigen speerpunten binnen 
de lokale politiek gevonden. De focus van Stephanie ligt vooral op 
ondernemen in Bergen op Zoom. “Ik wil dat de Bergse binnenstad weer 
opbloeit en ik wil jonge ondernemers 
laten zien dat het mooi, ondernemen, 
wonen en werken is in Bergen op 
Zoom.” Rik legt zijn focus voor de 
komende vier jaren op de ontwikkeling 
van de binnenstad en de Boulevard. 
“Het faciliteren van ideeën in het 
uitgaansleven is nodig om 
levendigheid van stad en Boulevard te 
behouden en te stimuleren”, aldus Rik. 

GBWP vindt het van groot belang te werken aan verjonging binnen de 
fractie. De jeugd heeft de toekomst, maar dan alleen als zij de ruimte 
krijgen, leren van hun voorgangers en overtuigd zijn van het belang om zich 
in te zetten voor het algemeen belang. GBWP werkt al enige jaren aan 
verjonging in stad, wijk en dorp. Ze beschikken over mensen die jong van 
start gingen, zich verder ontwikkelden en over nieuwkomers die 
geïnspireerd zijn geraakt. 

Burak Sahin (26, burgerlid van GBWP) gaat voor zijn tweede verkiezingsronde. 
Hij behaalde zijn masters bedrijfskunde met afstudeerrichting Beleid en 
politiek. Daarvoor volgde hij een communicatie-opleiding en liep stage bij 
overheidsinstellingen. Op zijn 17de jaar was hij lid van de Bergse jeugdraad en 
daar kreeg hij de smaak te pakken. 

Missie

Young GBWP
 
Verjonging in de politiek zorgt voor vernieuwend denken

“Veilige buurten, waar handhaving aanpakt wat niet wenselijk is en men zich 
veilig van A naar B kan bewegen. Waar mensen mobiel kunnen blijven en 
mee kunnen blijven doen.” 

Ook zij hebben een missie. Alperen wil zich wil vooral richten op de 
hangjongeren. Hij vindt dat zij niet ervaren  
   moeten worden als overlast, maar dat ze 
  een eigen plek verdienen, een plek waar 
 ze zich kunnen ontwikkelen en hun 

talenten in kunnen zetten.
Tijn wil zich lokaal inzetten en 
vooral ook voor Lepelstraat. 

Max ziet het als zijn missie 
meer jongeren bij te betrekken bij 
het culturele leven in de gemeente. 

De afgelopen vier jaar sloten zich ook 
belangstellende jongeren aan bij 
GBWP. Een mooi voorbeeld daarvan 
is Alperen Yilmaz (22 jaar). Hij 
studeerde commerciële economie en 
is momenteel werkzaam als jong 
ondernemer. Als vrijwillig 
scheidsrechter staat hij zijn mannetje 
op het veld. In 2021 werd hij zelfs uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. 
Alperen is al een paar jaar actief binnen GBWP en liep mee met Burak. Die 
overtuigde hem van zijn toegevoegde waarde binnen deze lokale partij. “Ik 
waardeer GBWP vooral, omdat zij altijd wel ergens het luisterend oor zijn van 
de burgers. Niet gestuurd door landelijke richtlijnen, kunnen we werken aan 
de problematiek in eigen stad, dorp of wijk”, aldus Alperen. 

In Halsteren sloot Max Niels (28) aan. Hij volgde diverse opleidingen en is 
momenteel werkzaam in de gehandicaptenzorg. Hij is actief in het 
verenigingsleven, draagt het Alterse culturele leven met kracht een warm 
hart toe. 

Geïnspireerd

Tijn van Daal (29 jaar en burgerlid) is geboren en getogen in Lepelstraat. Hij 
studeerde fiscaal recht en is momenteel ook werkzaam in die richting. Hij is 
actief in het sociaal leven van Lepelstraat. Je vindt hem bij de stichting 
Karnaval Lepelstraat, bij de organisatie van de braderie, bij de voetbal en zijn 
dweilband, zowel bestuurlijk als op de werkvloer.” 

Zij en ook ik 
houden niet van 
roeptoeteren 
aan de zijlijn.

#samendoen[ 3 ]
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 Knelpunten voor stad, wijk en dorp
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.

Ÿ Realisatie woon-zorgfunctie en hospice Sint-
Elizabeth 

Ÿ Behoud open en groene karakter buitengebied

Halsteren
Ÿ Behoud openluchtzwembad De Melanen

Ÿ Vrij toegankelijk houden natuurgebied rond de 
Groote Melanen en Fort de Roovere

Ÿ Realisatie herinrichting Halsterseweg-Noord
Ÿ Voltooien van plan Vogelenzang 

Ÿ Verbeteren staat trottoirs en wegen 
Ÿ Behoud voorzieningen
Ÿ Herstel beelden en kunstwerken
Ÿ Zorgen voor een mix aan woningen voor 

jongeren en ouderen 

Ÿ Geen zonnepanelen op land
Ÿ Hof van Ram behouden voor de 

Heemkundekring

Ÿ Meer ondergrondse milieuparkjes 

Ÿ Behoud landgoed De Beek voor publiek en 
evenementen

Ÿ Behoud voldoende vrije parkeerplaatsen en 
gratis parkeren in Dorpsstraat

Ÿ Geen industrie in de Auvergnepolder 

Ÿ Dorpsstraat gebruiksvriendelijker maken 

Lepelstraat/Klutsdorp/Kladde
Ÿ Behoud van identiteit, geen grootschalige 

bouwprojecten
Ÿ Snelheid beperkende maatregelen

Ÿ Fietsbeleid met voldoende geschikte stalling in 
de binnenstad

Ÿ Meer ruimte voor burgerinitiatieven 
Ÿ Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden

Ÿ Realisatie huize Sint-Catharina

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 wijkcentrum

Ÿ Welzijn en zorg dicht bij de bewoners 

Ÿ Behoud van de Basisschool De Wegwijzer
Ÿ Zorgen voor een mix aan woningen voor 

jongeren en ouderen 

Ÿ Leegstand in winkelgebied tegengaan

Ÿ Schone straten, aanpak zwerfvuil, goede 
verlichting, meer groen en bankjes als rustpunt

Centrum Veiligheid op straat en in 
uitgaansgebieden

Ÿ Invulling voormalige brandweerkazerne en 
Gouvernementsgebouw

Ÿ Behoud monumentale karakter

Ÿ Nieuw parkeerbeleid met goedkoper en gratis 
parkeren

Ÿ Ontwikkeling Westersingel in overeenstemming 
met historisch karakter 

Ÿ Meer goede senioren- en starterswoningen

Ÿ Meer woonfuncties in de binnenstad 

Ÿ Nieuw bestemmingsplan met meer ruimte voor 
werken, wonen en beleving 

Ÿ Hittestress bestrijden

Ÿ Openbaar toilet en douche bij stadsstrand

Ÿ Aanpak parkeerproblematiek rondom scholen 

Ÿ Onderzoek naar toekomst Stoelemat locatie

Ÿ Groenonderhoud, onderhoud vijvers en 
waterlopen

Ÿ Verbetering waterkwaliteit Binnenschelde

Ÿ Verkopen/herontwikkelen politiebureaus 
Wassenaarstraat en Jacob Obrechtlaan

Ÿ Veilige oversteekplaats realiseren bij de 
Montessorischool 

Bergse Plaat, Markiezaten, Fort-Zeekant

Ÿ Aanpakken t-splitsing Erasmuslaan-Jacob 
Obrechtlaan

Ÿ Meer entertainment voor jeugd en jongeren
Ÿ Plein 13 omvormen tot transferium

Ÿ Bestrijding zwerfvuil, hondenpoep

Ÿ Verkeerslichten Zuiderdreef/Markiezaatsweg
Ÿ Faciliteren ouderensteunpunt/wijkfuncties

Ÿ Woningbouwprogramma Markiezaten

Ÿ Boulevard verder ontwikkelen en benutten
Ÿ Verbeteren verkeersveiligheid fietspad 

Boulevard (bij horeca)

Ÿ Onderzoek doorsteek Havenkanaal naar 
Zoommeer

Ÿ Fors aanpakken drugshandel 

Ÿ Picknicktafels aan de Boulevard aanpassen 
voor rolstoelgebruikers

Ÿ Behoud voldoende winkelfuncties

Ÿ Verkeersveiligheid Groene Gordijn
Ÿ Behoud monumentale karakter voormalige 

Cort Heyligerskazerne
Ÿ Voortvarende uitvoering Warandeflat
Ÿ Aanpak criminaliteit

Gageldonk, Warande, Buitengebied Oost

Ÿ Aanpak zwerfafval, onderhoud trottoirs, 
openbaar groen

Ÿ Aanpakken overlast Scheldeflat

Ÿ Inzet op veelzijdig winkelaanbod Kompas 

Ÿ Opknappen speeltuintjes en voetbalkooien 
Fort-Zeekant

Ÿ Meer groen toevoegen aan Fort-Zeekant

Ÿ Verbetering veiligheid fietsers Sterrelaan

Ÿ Monument/kunstwerk voor bevrijders in 
Canadalaan

Ÿ Realisatie Huis van de Wijk (nieuw wijkcentrum)
Ÿ Maximale inzet op behoud huisartsenpost, 

eerste hulp, polikliniek, IC en pandemiezorg op 
locatie Lievensberg (Bravis)

Ÿ Aandacht voor verkeersoverlast 
Ÿ Oplossen parkeerdruk als gevolg van 

kamerverhuur bij eengezinswoningen

Ÿ Herdenkingscentrum/oorlogsmuseum bij 
oorlogsgraven Ruijtershoveweg

Ÿ Verbetering verkeerssituatie ziekenhuis

Ÿ Omleidingsroute creëren voor 
landbouwverkeer buiten de kern van Heimolen

Ÿ Verkeersafwikkeling Olympialaan verbeteren

Ÿ Meer aandacht voor levensbestendige 
woningen

Ÿ Meer inzet jeugd- en jongerenwerk

Meilust, Tuinwijk, Noordgeest

Ÿ Zorgen voor een veilige buurt door extra inzet 
van jongerenwerk 

Ÿ Verkeersveiligheid Heesterbos en Overakker

Ÿ Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden

Ÿ Tegengaan overlast Hofjes en verbetering 
openbare ruimte

Ÿ Wegdekonderzoek van de hoofdweg op 
Heimolen (bolstaand asfalt)

Ÿ Aanpak drugsoverlast

Ÿ Onderhoud vijvers en parken

Ÿ Aandacht voor onderhoud zandpaden

Ÿ Onderhoud en veiligheid Oscar van Hemelpark 
verbeteren

Ÿ Wijkvoorziening in Noordgeest realiseren

Ÿ Aanpak zwerfvuil door inzet van vuilnisbakken 
bij uitgangen park

Ÿ Een gepaste invulling (voormalig) TNO-terrein

Ÿ Aanpak Noordzijde-Zoom

Ÿ Gepaste bebouwing, geen verstedelijking

Borgvliet, Langeweg, Oude Tol, Heimolen

Ÿ Parkeerproblematiek omgeving 
Rembrandtstraat/Langeweg en sportpark 
Rozenoord

Ÿ 380 kV aanleg onder de grond

Ÿ Zorgen voor een mix aan woningen 

Ÿ Oplossen problematiek scholen en 
kinderopvang Borgvliet

Ÿ Onderhoud van speeltuintjes intensiveren  

Ÿ Functie wijkvoorziening versterken

Ÿ Veilig verkeer voor kinderen
Ÿ Vergroening van de wijk vergroten

Ÿ Parkeerdruk Buitenvest en Sibeliusstraat 

Ÿ Handhaving snelheidsovertredingen onder 
meer Mozartlaan, Burgemeester Wittelaan, 
Ravelstraat, Pomonolaan

Ÿ Fietsbrug schoonhouden vanwege gladheid bij 
bladval

Ÿ Behoud winkelfuncties en supermarkt
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Jessy van Hooydonk is als opbouw- en 
jongerenwerker actief bij Wijzijn Traverse. “Ik werk 
in het gebied waar de mensen die onze aandacht 
nodig hebben zijn. Wij werken bij hen thuis in het 
gezin, zijn actief op straat en binnen de scholen. 
Wij betrekken het netwerk bij de oplossing. 
We weten wat gemiddeld is en zien waar jongeren 
uitvallen of verschillen. De kracht zit in het 
gebruikmaken van het netwerk, van het 
samenwerken en het doorvragen op waar de 
meeste pijn zit. Hoe zien zij de toekomst en welke 
plek zien ze voor zichzelf daarin?” 

daar de doelgroep ook last heeft van een stigma 
als het gaat om werk en verkrijgen van medische 
hulp. Ik luister naar hen, geef ze een bed, maar wil 
ze graag weer een toekomst geven.” 
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De mantelzorgers nemen met  hun tomeloze inzet noodgedwongen heel veel 
zorg uit handen van de reguliere zorg. Per wijk of buurt moeten we goed in 
beeld hebben waar zij vastlopen en daar moeten we krachten bundelen en 
faciliteren. Er zijn veel vrijwilligers actief in de zorg, die mogelijk inzetbaar zijn 
om de mantelzorger te ontlasten. Daarnaast moeten we ouderen en kwets- 
baren goed voorlichten, begeleiden en behoeden voor moderne gevaren als 
cyber- en financiële criminaliteit en de toenemende mate van huiselijk 
geweld. Mensen als Ömer, Joke en Marijke die jarenlang actief zijn binnen 
diverse verenigingen, ook op bestuurlijk gebied, ontmoeten veel ouderen en 
weten als geen ander wat ze belangrijk vinden, waar ze zich zorgen over 
maken en wat ze beweegt. 

Als wij de vinger aan de pols willen houden, dan moeten we ons realiseren 
dat 'de oudere' niet bestaat. De ene persoon is nog vitaal, onafhankelijk en fit, 
terwijl de andere niet meer mobiel is en dagelijks ondersteuning en zorg 
nodig heeft. Veelal wordt deze zorg door mantelzorgers verleend. 
Het aanbod van preventieve ouderenzorg moet voldoende variatie bieden om 
aan te sluiten op de uiteenlopende behoeften. Ouderen moeten beter 
voorgelicht en mantelzorgers beter voorbereid worden. Lange wachttijden op 
bijvoorbeeld WMO moeten tijdig opgemerkt en aangepakt worden. 
Let ook op (culturele) verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen. 
Bij migranten heerst er nog een taboe op dementie. Bij minderbedeelden 
zorgt Corona voor een vergroting van de kloof tussen arm en rijk.

Wat Ömer Duman, Marijke Helmons, Joke de Koning met elkaar verbindt, is 
dat zij beschikken over de nodige jaren ervaring op het gebied van lokale 
politiek. Sinds jaar en dag hebben zij de vinger aan de pols gehouden ten 
aanzien van de veranderende behoeften in de zorg en van ouderen.

Vinger aan de pols 
voor zorg en ouderen 

Burak Sahin vindt dat we moeten voorkomen dat jongeren vertrekken of na 
hun opleiding niet meer terugkomen naar Bergen op Zoom. “Ze willen dat 
wel, maar vinden er niet de betaalbare woning, de gewenste opleiding, of het 
werk wat ze zoeken. Als Bergen op Zoom wil werken aan haar imago, dan 
moeten we juist daarop inzetten. Realiseer voldoende huur- en koop-
woningen die haalbaar zijn voor deze doelgroep. Trek de juiste opleidingen 
naar deze regio en koppel dat aan bedrijvigheid.”

Rik Simons blikt vanuit zijn opleiding Vrijetijdeconomie op deze problematiek. 
Ook hij wil de focus op het opleidingsaanbod en daarnaast de mogelijk-
heden om uit te gaan en passende recreatiemogelijkheden te vinden. 
Combineer dat met betaalbaar wonen in elke fase, tijdens de studie en erna 
en ze ervaren Bergen op Zoom als hun thuis. 

GBWP wil dat de gemeente Bergen op Zoom een leeftijdsvriendelijke 
gemeente is. Het moet een gemeente zijn waar men oog heeft voor de 
behoeften van alle inwoners, voor oud en jong.  De jonge raads- en burger-
leden van GBWP delen hun mening graag met u. Als het gaat om plannen 
om Bergen op Zoom aantrekkelijk te maken voor jongeren.  

Jantine van Zomeren is moeder van een tiener. Zij bekijkt de toekomst voor 
jongeren vanuit die rol. ”Ik denk dat we ten alle tijden moeten zorgen dat 
sport en verenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. We moeten inspelen op 
de Covid-gevolgen van de online lessen op de sociale ontwikkeling van 
jongeren. Vooral hulp bieden aan de jongeren die het thuis "niet leuk" hebben 
of een leerachterstand hebben opgelopen. Laten we ze vooral op het rechte 
pad houden en ze voldoende vertier en uitdagingen bieden." 

Aydin Akkaya is werkzaam als preventiewerker in 
de verslaafdenzorg. Dag in dag uit werkt hij met 
professionals, begeleiders, jongerenwerkers en 
hulpverleners en biedt tools om alert te blijven op 
de signalen die kunnen leiden tot verslaving en 
allerlei bijkomende problemen. “Wat ik in de zorg 
voor verslaafden zie, is het feit dat bij deze mensen 
juist geest en lichaam niet in balans zijn, waardoor 
zij niet meer helder kunnen denken en de 
dingen doen die ze doen. Daar doen 
materiële zaken ook in mee, maar rijk of 
arm bepaalt niet het geluk van de mens, 
wel het zich welbevinden” 

Souhail Soutou is werkzaam in de 
daklozenopvang en veelal met de 
doelgroep die kampt met verslaving, 
psychische problemen en laag-
verstandelijke beperkingen. 
“Dit is een zeer gecompliceerde 
doelgroep. Het is al lastig om ieders 
persoonlijke problemen goed in 
beeld te krijgen, laat staan ze 
opgelost te krijgen. Schulden spelen 
een grote rol en wie eenmaal 
afgegleden is tot een bepaald 
niveau staat bloot aan diverse 
gevaren, waaronder verslaving 
(drank/drugs). De weg terug is lastig, 

Welzijn gaat over de balans tussen het 
lichamelijk en geestelijke welbevinden van 
mensen. Het gaat over hoe we ons voelen en dat 
hangt af van tal van factoren, materiële en 
immateriële zaken. Denk aan woonomgeving, 
financiële middelen, mobiliteit, de kans om je te 
ontwikkelen én de mogelijkheid om een beroep 
te doen op de hulp van anderen. Juist daar komen 
drie toppers op de lijst van GBWP binnen. 

Welzijn is een voorwaarde voor geluk

’’

De oplossing 
bieden of de 
oplossing zijn

Geef jongeren 
een toekomst

Niet dat zij de problemen van hun doelgroep mee 
naar huis nemen, maar ze denken dagelijks na over 
hoe het beter of anders kan. Hun betrokkenheid bij 
lokale politiek is overduidelijk. 

Jessy: “Als opbouw- en jongerenwerker wil ik altijd 
graag de oplossing bieden of de oplossing zijn. 
Onze kracht zit in het stimuleren van het eigen 
probleemoplossend vermogen van jongeren. Daar 
ligt onze verantwoordelijkheid. Ook het belang van 
het welzijn van de welzijnswerker verdient de 

aandacht, anders kunnen zij niet bijdragen aan 
het welzijn van de ander.” 

Aydin: “Bergen op Zoom is centrumgemeente voor 
de opvang van daklozen, waaronder veel 
verslaafden. Ik zie echter geen oplossingen 
ontstaan in de vertrouwde omgeving, waar zij 
vandaan komen en woonden. Er moet meer 
overleg zijn tussen betrokken gemeenten om tot 
zulke oplossingen te komen.”

Souhail: “Ik zie mensen belanden in de 
daklozenopvang in Bergen op Zoom na 
hoogopgelopen schulden, veel stress en in een 
uitzichtloze situatie verkerend. Als gemeenten 
moeten wij samenwerken om ze daar zo snel 
mogelijk uit te krijgen. We moeten werken aan hun 
herstel, voordat zij door deze intimiderende 
omgeving verder afglijden. Sommigen raken in no 
time verslaafd en verder weg van hun weg terug 
naar geluk en welzijn.”
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Afscheid van twee GBWP-iconen
zal het u zijn opgevallen dat twee GBWP-iconen niet meer op deze lijst voorkomen. 

Met de nieuwe kandidatenlijst van GBWP voor de verkiezingen 2022 voor u, 

Maarten van Eekelen en Piet Roosendaal  hebben, zij het met pijn in het hart, ervoor 
gekozen zich niet meer verkiesbaar te stellen. Gelukkig blijven zij GBWP bijstaan met 
hun kennis en ervaring. GBWP dankt deze iconen voor hun jarenlange bijdrage en hun 

blijvende steun. Wilt u meer lezen over Maarten en Piet, ga dan naar onze webstie: 
www.gbwp.nl voor het totale relaas. 

De focus van Stephanie Franken ligt vooral op 
ondernemen in Bergen op Zoom. Ze wil dat de 
Bergse binnenstad weer opbloeit en ze wil jonge 
ondernemers laten zien dat het mooi, 
ondernemen, wonen, werken is in Bergen op 

GBWP vindt het van groot belang dat de fractie 
een goede afspiegeling is van de maatschappij. 
Dat voedt de discussie over de diverse 
onderwerpen op de raadsagenda. 

Zij weet wat gemiddeld en dus ook wat afwijkend 
is in het gedrag van jongeren. Door samen te 
werken met gebruik van hun netwerk, kan zij de 
toekomst van jongeren verbeteren en vooral de rol 
die ze daarin voor zichzelf weggelegd zien. 

Jantine van Zomeren is in 2012 als algemeen 
bestuurslid van GBWP begonnen. Haar vader was 
al lid van GBWP en daardoor was lokale politiek 
vaak onderwerp van gesprek aan de keukentafel. 
“Alle onderwerpen die gaan over een faciliterende 
gemeente en wat de burger nodig heeft, gaan mij 
erg aan het hart. Ik wil een samenleving die goed 
is voor jong en oud, goed in de zin van veilig, 
gezond, voor nu en voor later.” 

Verjongend ondernemen

De rol van de vrouw in de politiek is niet uniek, 
maar logisch. GBWP is dan ook van mening dat 
steeds meer vrouwen ook deze rol op moeten 
oppakken, zoals ze dat doen in de zorg, het 
onderwijs, als ondernemers, in leidinggevende 
functies en in het verenigingsleven. Lees wat de 
vrouwen van GBWP beweegt.

Wat jong en oud nodig hebben
Jessy van Hooydonk is al jaren actief binnen 
GBWP en werkzaam als Opbouw- en 
Jongerenwerker bij WijzijnTraverse. Zij werkt daar 
waar de mensen zich bevinden, thuis, op straat en 
op school. 

Door goed te luisteren, gesprekken te voeren en 
mensen wegwijs te maken, stimuleert ze mensen 
ook om mee te doen. 

Oog voor de medemens

Velen kennen haar door haar grote sociale 
betrokkenheid bij het verenigingsleven en de 

Hij wil talentontwikkeling hoger op de agenda van 
de raad. Hij praat veel met jonge ondernemers en 
biedt ze de helpende hand om goed van start te 
kunnen gaan. Beiden zijn van mening dat jonge 
ondernemers veel voor elkaar kunnen betekenen. 
Ze hebben dezelfde ervaringen en problemen. 
“Door samen aan de slag te gaan, kan er weer een 
bloeiende en vooral boeiende binnenstad 
ontstaan. We moeten verjongend gaan 
ondernemen”, luidt hun advies. 

Zoom. Ze wil dat er tijd en geld gestoken wordt in 
jonge ondernemers, die in eigen stad willen 
ondernemen. Ze vindt daarin bijvoorbeeld Alperen 
Yilmaz aan haar zijde, die ook actief is als jong 
ondernemer. 

Dyana Rommens- Matthijssen is in het dagelijks 
leven echtgenoot, moeder, oppas-oma, 
mantelzorger en ondernemer.  De oudere, 
kwetsbare mens en chronische zieken hebben 
altijd haar volledige aandacht gehad. Jarenlang 
werkte ze in de zorgsector en doet nu nog steeds 
veel vrijwilligerswerk voor deze doelgroep. 

Menselijke maat
Betsy de Kock vindt het enorm belangrijk de 
verbindende factor te zijn intern en naar buiten toe 
en daarbij staat goede communicatie hoog in het 
vaandel. “Het belang van begrijpelijke taal gaat 
dwars door alle organisaties heen. Vooral wat de 
gemeente doet voor haar inwoners vergt 
begrijpelijke taal en uitvoering, waarin de 
menselijke maat gehanteerd wordt.” 

Marijke Helmons wil een bijdrage leveren aan een 
mooie leefbare stad. Alle onderwerpen die gaan 
over wonen en leven spreken haar erg aan. 

Conny Korstanje werkt bij de gemeente 
Woensdrecht en is betrokken bij de crisissituaties, 
zoals het voorkomen van huisuitzettingen. Binnen 
de gemeente vindt ze het belangrijk om dicht bij 
de inwoner te staan. Ze is overtuigd van het feit dat 
we elkaar hard nodig hebben, inwoners, 
ondernemers, organisaties en verenigingen. 

Regine van den Kieboom is werkzaam in de zorg 
en naast dat ze het vertrouwde gezicht is bij de 
patiënt aan het bed, leidt ze jong 
verpleegkundigen op.  Ze heeft dus een goed 
beeld van wat er zich in deze wereld afspeelt en 
waar de pijnpunten liggen. 

organisatie van evenementen op sportief en 
cultureel gebied binnen Lepelstraat, Halsteren en 
Bergen op Zoom. 

Prettig wonen 

Zorgzaam

Naast haar rol als echtgenoot en moeder is ze 
actief in haar eigen wijkplatform als luisterend oor 
en levert daarmee een bijdrage aan de Bergse 
samenleving. 

Ze wil de burgers begeleiden en adviseren als het 
gaat om zaken die hen raken binnen 
bestemmingsplannen en nieuwe ontwikkelingen. 
Marijke beschikt over kennis op het gebied van 
bouwzaken en een goed netwerk. 

Joke de Koning van de Casteel is al meer dan 40 
jaar lid van GBWP. Vanuit haar rol van echtgenote, 
moeder en oma weet ze zich nog steeds in te 
zetten voor ouderen, binnen verenigingen en 
gemeentelijke instanties.

Een goede afspiegeling van de maatschappij

De vrouwen van GBWP 
staan hun mannetje
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Heimolen

Ÿ Behoud voorzieningen voor het 
verenigingsleven
Voorzieningen zijn behouden gebleven.

Centrum

Ÿ Voorstander van ondergrondse aanleg 380 KV-
leiding landgoed Lievensberg-Zoomland)
Door samen met bewoners en 
belangengroeperingen op te trekken, hebben 
we het voor elkaar gekregen dat de beslissing 
is genomen dat er 2,5 km onder de grond wordt 
aangelegd, waardoor 20ha bos (van landgoed 
Lievensberg tot Zoomland) is gered.

Ÿ Goede invulling huize Sint-Catharina
Tot onze grote frustratie zit er helemaal geen 
voortgang in de transformatie van 't Ketrientje. 
Belangenorganisaties houden de ontwikkeling 
tegen, terwijl de eigenaar TanteLouise dit 
samen met de gemeente en omwonenden 

Ÿ Aanpak (vracht)verkeersoverlast Auvergne-
straat, Glymesstraat, Boutershemstraat
Er zijn verkeersborden bij alle invalswegen 
geplaatst met de route die het vrachtverkeer 
dient te rijden en welke niet is toegestaan. Het 
bedrijfsleven heeft gezorgd voor communicatie 
naar chauffeurs in diverse talen. Aan de 
centrumring zijn verschillende kruisingen 
opnieuw ingericht (Belvederestraat/Glymes-
straat, Coehoornstraat/Glymesstraat). 

stad, wijk en dorp 2018-2022

www.gbwp.nl 

Realisatie knelpunten 

Je kunt als partij nog zo'n goed programma 
hebben, maar alleen bereik je in de politiek niets. 
Je hebt elkaar nodig om zaken te realiseren. Bij de 
verkiezingen van 2018 hadden we een lijst met 
ruim 100 knelpunten in wijk, stad en dorp. Allemaal 
opgehaald bij onze inwoners. Wij vinden het ook 
belangrijk om hierover verantwoording af te 
leggen. Een complete uitwerking kunt u vinden op 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden per wijk.

Ÿ Voltooien van plan Vogelenzang met realisatie 
van het centrale Dorpsplein
Het plan Vogelenzang is bijna afgerond. Plus, 
AH, Merel, Nachtegaal, de Kievit en het plein 
'De huiskamer van Halsteren' zijn gerealiseerd 
met midden op het plein de terugplaatsing van 
het lezend meisje. De leeuwerik is het laatste 
complex wat opnieuw gebouwd gaat worden.

Halsteren

Ÿ Behoud voldoende vrije parkeerplaatsen in 
Dorpsstraat
Gratis parkeren is voor GBWP een must om de 
aantrekkelijkheid van de winkelkern te 
behouden. We zijn blij dat dit nog steeds lukt. 
Realisatie van meer vrije parkeerplaatsen 
rondom het plan Vogelenzang heeft daaraan 
bijgedragen.

Ÿ Behoud openluchtzwembad De Melanen
Ondanks de bezuinigen zijn we erin geslaagd 
om het openluchtzwembad De Melanen te 
behouden. Er is fors geïnvesteerd in het 
leidingwerk, waardoor het zwembad weer jaren 
mee kan.

Lepelstraat

Ÿ Herinrichting Halsterseweg-Noord
Er wordt volop gewerkt aan de Halsterseweg-
Noord. Naar verwachting zal in september de 
herinrichting voltooid zijn.

Ÿ Kijken naar de mogelijkheden voor kwalitatief 
goede senioren- en starterswoningen
Er zijn dorpsgesprekken geweest, mogelijk-
heden met elkaar besproken, en hier wordt ook 
op ingezet. Het voornemen om woningen te 
maken van de Lepelaar is anders verlopen dan 
wij zouden willen. De ontwikkelaar heeft 
ondanks toezeggingen onderhands door 
geleverd aan een particulier.

Ÿ Vernieuwen uitstallingsbeleid 
In overleg met stichting WeViGe, 
ondernemersvereniging Sterck en stichting 
Toegankelijk Bergen op Zoom zijn er in 2019 
nieuwe afspraken gemaakt. 

Ÿ Verbetering waterkwaliteit Binnenschelde
Er is samen met het Waterschap veel 
onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van 
de Binnenschelde.  Door ander onderhoud, 
meer controle op de wateraansluitingen en een 
afvalwaterlozingsput voor campers is de 
waterkwaliteit iets verbeterd. Om het predicaat 
zwemwaterkwaliteit te kunnen behalen, zal hier 
blijvend aandacht en zorg voor moeten zijn.

Bergse Plaat, Markiezaten, Fort-Zeekant

voortvarend heeft opgepakt. We zullen hiervoor 
blijven strijden. 

Ÿ Woningbouwprogramma Markiezaten 
verder realiseren
Het woningbouwprogramma loopt vlot nu. 
Meander 1 is ingevuld, in de Klaverwei is de 
SDW-voorziening gerealiseerd en een complex 
met huurappartementen. Alle percelen bij 
Meander 2 zijn verkocht en sommigen zijn al 
gebouwd, in aanbouw of wordt op dit moment 
uitgetekend. 

Ÿ Laatste fase verharding rondje Binnenschelde 
zo snel mogelijk realiseren
Naast de uitbreiding van het strand aan het 

Ÿ Herdenkingscentrum/oorlogsmuseum bij 
oorlogsgraven Ruijtershoveweg
Het initiatief voor de bouw van een 
bezoekerscentrum is genomen. De stichting 
Bezoekerscentrum Militaire Erevelden gaat dit 
verder uitwerken.

Ÿ Stimulering klimaatmaatregelen door terug-
dringing verstening en goede waterafvoer
Waar het mogelijk was is bij infrastructurele 
projecten ook gelijk de afkoppeling van het 
hemelwater afvoer in een gescheiden riool 
gerealiseerd. Vanuit initiatieven is medewerking 
verleend aan boomspiegels, aanplant en 
bergbezinkingbekken. Met klimaatadaptatie is 
gekeken welke straten het meeste last hebben 
van wateroverlast en zijn zaken aangepakt.  

Ÿ Behoud winkelfuncties en supermarkt
Winkelfuncties en supermarkt zijn behouden en 
zelfs uitgebreid. Zie vernieuwing van Boon's 
Markt in Meilust en de uitbreiding zoals de 
kapper en bakker rondom Dirk van den Broek in 
Noordgeest.

Ÿ Behoud voldoende winkelfuncties
Om winkelfuncties te behouden zal ook de 
openbare ruimte aantrekkelijk moeten zijn. Zo is 
het gehele trottoir van de winkels aan het 
Zonneplein vernieuwd. De aanpak van 
Gageldonk West is in volle gang en er komt een 
nieuw winkelcentrum met onder andere 2 
supermarkten. Alle veranderingen gaan in 
samenspraak met de bewoners. Kijk zelf ook 
eens op www.wijmakendewijk.nl 

Ÿ Aanpak criminaliteit, handhaving toegankelijk 
houden brandgangen
Handhaving blijft een issue. Brandgangen zijn 
nagelopen en vrijgemaakt, bewoners 
aangesproken indien nodig.

Gageldonk, Warande, Buitengebied Oost

Borgvliet, Langeweg

Ÿ Voortvarende aanpak herstructurering 
Fort-Zeekant
De aanpak is in volle gang. Er zijn al zaken 
gerealiseerd, zoals de renovatie van woningen, 
aanpak bestratingen en het bouwrijp maken 
van de locatie Scheldebalkon. Binnenkort zal er 
een start worden gemaakt met de bouw van 
huur en koopwoningen (Bergse Buren).

zuidelijk deel van de Boulevard is ook het 
laatste gedeelte van het rondje Binnenschelde 
geasfalteerd. De volledige ronde is nu verhard. 

Ÿ Functie wijkvoorziening versterken
Het Doecentrum is aan de wijk toegevoegd. Dit 
is een plek waar verschillende zorg-, welzijn-, 
buurtbewoners- en vrijwilligersinitiatieven 
plaatsvinden, zoals een moestuin, keuken, 
weggeefwinkel en een repaircafé. 

Noord: Meilust, Tuinwijk, Noordgeest

Ÿ Uitvoering plan Halsterseweg-Zuid en 
Noordzijde zoom
Beide plannen zijn uitgevoerd, met de 
Halsterseweg als een prachtige fietsstraat.

 Sterk in stad, wijk en dorp

Teamwork tussen 
inwoners, 
bedrijven gemeente 
en politiek 
maakt 
Bergen op Zoom

’’

“Ik ben begaan met de staat van onderhoud van 
de gemeente. Als je thuis iemand ontvangt, moet 
je er ook voor zorgen dat je huis schoon is. 

Luisterend oor en kritische blik   
GBWP-er Ton van Dorst: 

Elke inwoner en bezoeker moet ervan 
doordrongen zijn dat het op straat 
weggooien van je rommel niet meer van 
deze tijd is. Handhaving daarop is 
van belang. Veel oudere woningen 
zijn allesbehalve energielabel A, B 
of C. Er moeten plannen gemaakt 
worden om juist die woningen zo 
energiezuinig mogelijk te maken. 
Hier zal onze gemeente de 
komende jaren een sleutelrol in 
moeten gaan vervullen.”  

Schoon heel en veilig
Ad Vermeulen: “Veiligheid en handhaving is van 
belang voor onze inwoners. Door gezamenlijk met 
onze buurtpreventieteams en 

veiligheidsfunctionarissen door de wijken te 
lopen, creëren we draagvlak binnen onze 
gemeente. Wijkverbinders zijn actief met als 

doel de relatie tussen de inwoners van de 
wijken en de gemeente te verbeteren. 
Gezamenlijk kunnen we preventief veel 
doen in onze eigen wijken. Zwerfvuil is 
een grote ergernis in mijn wijk. 
Samen met de teamleden van de 

buurtpreventie zorgen wij ervoor dat 
onze wijk en het Oscar van Hemelpark 

schoon wordt gehouden.” 

Patrick van der Velden



 - Veiligheid en zorg verbinden 
 - Doel sluiten
 - Veiligheidsplan per wijk

  studentenhuisvesting)

 c. Een veilige samenleving
 - Buurtpreventie en wijkboa's

  jongeren om zelf te organiseren, meer leven in de binnenstad, strand, 

 - Stevige aanpak drugscriminaliteit

 - Betaalbaar bouwen voor jongeren en ouderen om doorstroming op de 

 a. Iedereen kan en doet mee

 - Betere onkruidbestrijding en groenonderhoud
 - Bestrijden zwerfvuil en hondenpoep

  woningmarkt te creëren

2. Mensen & Welzijn

 - Meer ondergrondse milieuparkjes in wijken

 - Voor elke wijk een wijkboa

 -  Meedoen (met hantering menselijke maat, preventie en vroeg 
  signalering)

 - Ouderen, jeugd, jongeren en ouders.
 - Werkenden, vrijwilligers, mantelzorgers

 b. Zorg en Welzijn

  digitali  seren, domotica, voorkomen eenzaamheid, seniorenadviesraad)
 - Ouderen (inkomen, wonen en zorg, veiligheid in de buurt, leren 

 -  Zorg (ondersteuning en ziekenhuiszorg)

 - Ondersteuning (goede voorzieningen voor mensen met een beperking, 
  goede toegankelijkheid, vrijwilligers en mantelzorgers)
 - Jongeren (trekpleister Leisure, uitgaansleven faciliteren, ruimte voor 

Bouwstenen uitgelicht

1.  Aanpakken van knelpunten in uw stad, wijk en dorp
 - Meer beleving door creatieve makers en culturele leven in de 
  Binnenstad
 - Behoud dorps karakter voor Halsteren, Lepelstraat en Heimolen 

  mishandeling

3. Ruimte & Economie

 - Intensivering bestrijding van huiselijk geweld, kinder- en ouderen-

 - Zuinig zijn op monumenten en instellingen

  buitenhaven

 - Vestingstad en verleden inzetten als promotie en beleving

 - Goede voorzieningen en accommodaties

 -  Vrij liggende fietspaden bij de reconstructie Halsterseweg-Noord

 -  Stimuleren goederenvervoer over water, realiseren containerterminal 

 -  Goede bereikbaarheid en fietsparkeervoorziening binnenstad
 a.  Aanpakken verkeers- en parkeerknelpunten

  fijnmaziger systeem

 - Geen nieuwe bezuinigingen, werken aan perspectief

 -  Aanpak herinrichting kruising Jacob Obrechtlaan-Erasmuslaan

 - Realisatie bouwkoten

 -  Verbetering van het openbaar en kleinschalig vervoer naar een 

 d. Investeren in cultuur, sport en verenigingsleven

 -  Fileknelpunt A4 en A58 op agenda zetten in Den Bosch en Den Haag
 -  Fietssnelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

 - Sport en cultuur inzetten als preventie voor zorg in het sociaal domein

 - Afronden woningbouwprogramma's Scheldevesting en Markiezaten

  inzet spie bij Sabic als bedrijventerrein hiervoor, HBO en Has

  monumenten, evenementen, grote trekkers binnenhalen)

 - Een gevarieerd aanbod aan voorzieningen (woningen, winkels, cultuur,  

 b. Een aangename en duurzame beleefstad

 - Schoon heel en veilig

 - Rekening houden met de behoeften van bewoners en specifieke 

 - Het beschikbaar zijn van duurzame woningen
  jongeren, studenten)

 - Een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte
 - Ruimte voor groen, natuur en water

 - Ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in wijk en dorp

  doelgroepen (kinderen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, 

 - Een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem, sluiting Doel)

 - Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress

  bedrijven en sport)

 c. Een moderne lokale economie
 - Biobased economy, samen met de regio speerpunten maken, zo nodig 

 - Recreatie/Cultuur (Binnenschelde, Boulevard, Brabantse Wal, 

 - Zorg-senioren (veel werk, draagkrachtige groep)

 - Inzetten op bedrijven met veel arbeidsplaatsen
 - Werken maximaal stimuleren
 - Goed basisonderwijs in elke wijk en kern

  zorg, creatieve sector, biobased (groene chemie) en agrofood
 - Werk en onderwijs zijn de beste manieren om armoede te voorkomen 
  of uit armoede te geraken

 a.  Uitstekende dienstverlening door een dienstbare overheid

 -  Klantgerichtheid verbeteren

 - MKB, binnenstad versterken, bedrijven 100-150 werknemers

 - Banengroei inzetten op sterke sectoren via de campusgedachte voor 

 -  Verbeteren communicatie met inwoners

 - Samenwerking Canada (slagveldtoerisme, voorportaal EU)

 - Nieuwkomers via werk laten integreren

 -  Eén loketgedachte
 -  Ambtenaren actief in wijken en kernen

 d. Meer werk, minder uitkeringen en beter en gevarieerd onderwijs

 -  Voorzieningen dicht bij de burger in wijk- en dorpshuis

 - Geen verdozing van bedrijventerreinen
 - Minder regels voor het bedrijfsleven

4.  Gemeente & Financiën

 -  Van inspraak naar samenspraak
 -  Burgerinitiatieven faciliteren

 -  Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

 -  Haagse bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van inwoners
 -  Lokale lasten stijgen niet meer dan de inflatie

 -  West-Brabant West. Samenwerking op deze schaal geeft meer kansen  

 -  Transparantie, kritisch omgaan met het uitgeven van geld

 b.  Een financieel gezonde gemeente

 c.  Meer bereiken door samenwerking in de regio

 -  Afbouw schulden uit het verleden

 -  Brabantse Wal (toerisme en recreatie, bedrijfsvoering 

  voor woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs en de cultuursector
 -  Regionaal/Provincies/Landelijk/Internationaal (Breda, Zeeland, 
  Den Bosch, Vlaanderen en Canada)

  bedrijventerreinen, voorzieningen)

Bouwstenen en speerpunten

lokaal  lokaalbewust (team@work) www.gbwp.nl

lokaal lokaalbewust 
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Samen 

bereiken we meer !
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