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Samen voor een beter Bergen!!
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De 10 hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma 2018 – 2022
van het CDA in Bergen

Samen voor een beter Bergen!!
• Het CDA streeft naar een samenleving waarin betrokken burgers
samen leven, werken en bouwen aan een hechte gemeenschap.
• Zorgverlening wordt gegarandeerd door de gemeente en zodanig
georganiseerd dat de meest passende zorg wordt verleend binnen de
kaders van de beschikbare middelen. We laten niemand in de steek.
• Wij streven naar dorpen die kunnen bouwen op een krachtige
gemeenschap, passende woningbouw, goede zorgvoorzieningen, breed
gedragen gemeenschappelijke faciliteiten en een sterk
verenigingsleven.
• Snel internet wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd voor het hele
buitengebied en op industrieterrein De Flammert.
• Achterstallig onderhoud aan wegen en overige infrastructuur wordt zo
snel mogelijk weggewerkt.
• In het buitengebied blijft ruimte voor agrarische ontwikkeling.
Gemeente, ondernemers en bewoners zijn samen verantwoordelijk
voor een goede leefomgeving.
• De ontwikkeling van recreatie en toerisme is in balans met de
belangen van de bewoners van de gemeente en de draagkracht van de
natuur.
• Realisatie van een energielandschap gaat een belangrijke bijdrage
leveren aan de doelstelling om Bergen in 2030 energieneutraal te
krijgen.
• We geven ruimte aan de rivier en leggen alleen dijken aan als het niet
anders kan. De ruimtelijke kwaliteit is leidend.
• Vanuit haar breed gedragen positie in de samenleving is het CDA in
Bergen altijd bereid haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.
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Introductie
Na de raadsperiode 2014 – 2018, waarin nagenoeg alle doelen uit het coalitieakkoord
zijn bereikt, is het weer tijd om aan de kiezers in de gemeente Bergen duidelijk te
maken waar het CDA voor staat en welke doelen we in de komende raadsperiode
2018 – 2022 willen bereiken.
Er is deze keer voor gekozen om geen uitgebreid tekstueel programma te schrijven,
maar de aandacht te vestigen op twee communicatielijnen. Ten eerste willen we
nadrukkelijk de aandacht vestigen op die zaken die we als CDA specifiek voor de
verschillende kerkdorpen en voor het buitengebied willen bereiken. Ten tweede
willen we onze doelstellingen ten aanzien van de meer algemene thema’s
communiceren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar Bergen als zelfstandige
gemeente met goede contacten met de regio Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, de
regio Noord Limburg, onze Brabantse en Duitse buren en onze Provincie.
Waar staat het CDA in Bergen voor?
Het CDA in Bergen ziet onze gemeente in de eerste plaats als een gemeenschap
waarin mensen samen leven. Voor een krachtige samenleving is het belangrijk dat er
een goede balans is tussen inwoners, bedrijven, dienstverlenende instanties en de
overheid. De inwoner staat in die balans centraal! Het CDA streeft naar een
samenleving waarin betrokken burgers met elkaar, werken en bouwen aan een hechte
gemeenschap waarbinnen een gedeeld besef van normen en waarden, en van rechten
en plichten vanzelfsprekend is.
In die krachtige samenleving staat niemand er alleen voor. Zorgen voor elkaar doe je
binnen je gezin, familie, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We
laten niemand aan zijn lot over. Zorg voor onze jeugd, ouderen, zieken en
gehandicapten lossen we waar mogelijk samen op, gesteund door een gemeentelijke
overheid die haar verantwoordelijkheid neemt.
Het CDA in de gemeente Bergen is zich bewust van het belang van een goed
functionerende gemeentelijke overheid die bestaat uit een breed gedragen College van
Burgemeester en Wethouders en een kwalitatief goed ambtelijk apparaat.
Om deze gemeentelijke overheid in haar kracht te kunnen zetten is een gemeenteraad
nodig die zich concentreert op het opstellen van richtinggevende beleidskaders en het
beschikbaar stellen van de middelen aan het gemeente bestuur om doelen binnen deze
kaders te kunnen realiseren.
Daarnaast is een belangrijke rol voor de gemeenteraad om het gemeentebestuur
achteraf te controleren met de instrumenten die zij daartoe tot haar bechikking heeft.
Het CDA is geen voorstander van een politiek klimaat waarin de gemeenteraad bij
voortduring op de stoel van het gemeentebestuur gaat zitten waardoor slagvaardig en
effectief besturen nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.
Vanuit haar centrale plaats in de samenleving is het CDA altijd bereid om
bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Samenwerking met partijen die over
persoonlijk gewin, eigen belang en de waan van de dag heen kunnen kijken en die een
concrete en langjarige bijdrage kunnen leveren aan de gewenste krachtige
samenleving is daarbij vanzelfsprekend.
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Wat wil het CDA bereiken voor de dorpen in de gemeente Bergen?
Bergen bestaat uit zeven dorpen met ieder hun eigen kenmerken. Wat deze dorpen
met elkaar gemeen hebben is de behoefte aan een krachtige gemeenschap die kan
bouwen op passende woningbouw, goede zorg voorzieningen, breed gedragen
gemeenschappelijke faciliteiten en een sterk verenigingsleven. Het CDA streeft voor
alle dorpen dan ook de volgende doelen na:
•

•
•
•
•

Onderhoud van de openbare ruimte op een hoog niveau (openbaar groen,
wegen, trottoirs, straatverlichting etc.), inclusief de ondersteuning van
bijvoorbeeld ‘green teams’. Daar waar nodig achterstallig onderhoud
verrichten.
Goede (medische) zorg waar mogelijk dicht bij de mensen thuis brengen.
Het ontstaan van kleinschalige (buurt)zorg initiatieven stimuleren en deze
waar nodig ondersteunen.
Samenwerking tussen verenigingen bevorderen om een beter
toekomstperspectief te krijgen.
Handhaving van orde en veiligheid op een hoger niveau brengen.

Natuurlijk is ieder dorp uniek! Dat brengt met zich mee dat voor ieder dorp ook
unieke doelen zijn na te streven. Een goede samenwerking met de verschillende
dorpsraden is daarbij van groot belang.
Siebengewald
•
•
•
•
•

De gymzaal bij de school als noodzakelijke voorziening handhaven.
Geen nieuwe grootschalige intensieve veehouderij bedrijven binnen het LOG
gebied toestaan. Wel kleinschalige ondernemersinitiatieven stimuleren.
Geen extra rem op (agrarische) bedrijfsontwikkeling als gevolg van het
toestaan van wonen in het buitengebied.
Bereikbaarheid door goede openbaar vervoer voorzieningen behouden.
Bij de behoefte van het dorp passende woningbouw stimuleren en mogelijk
maken.

Afferden
•

•
•
•

Versterken van de centrumfunctie door te streven naar een inrichting als
leefgebied. Daarbij stimuleren dat bestaande bebouwing wordt
getransformeerd naar wonen, zorgen en werken op maat.
Realiseren van een tunnel onder de N271 in het kader van de
verkeersveiligheid.
Meewerken aan een breed gedragen multifunctionele gemeenschapsvoorziening.
Doorontwikkelen van Landgoed Bleijenbeek gericht op de functies wonen (in
combinatie met zorg) en recreatie, met respect voor de natuurwaarden binnen
het gebied van Nationaal Park De Maasduinen.
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Nieuw Bergen
•
•
•

•

Verbeteren van de kwaliteit van inrichting en het (groen) onderhoud in de
bebouwde openbare ruimte.
Het centrumplan Mosaïque doorontwikkelen en de leegstand van
winkelruimte terugdringen.
Ontwikkelen van het binnendijkse gebied westelijk van de ovonde tot ‘Poort
van Nieuw Bergen’, met passende woningbouw gericht op vergrijzing en
toenemende behoefte aan zorg.
Revitaliseren van bedrijventerrein ‘De Flammert’ en daarbij ruimte creëren
voor kleinere ondernemingen.

Well
•
•
•
•

•

Herinrichten van de N271 in het kader van de verkeersveiligheid, incl. 50kmh.
Ontwikkelen van de Kasteellaan tot een prachtige entrée en verbinding tussen
het oude en het nieuwe dorp.
Woningen naar behoefte en draagkracht realiseren.
Contact van het dorp met de Maas waarborgen bij de uitwerking van de
plannen in het kader van de hoogwaterveiligheid. Daar waar nodig geld vrij
maken om meekoppelkansen te realiseren.
‘Maaspark Well’, de ‘groene rivier’ en het beekherstel geïntegreerd
aanpakken.

Wellerlooi
•
•
•
•
•

Wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte in zowel
Wellerlooi als in Tuindorp.
Veilige inrichting van de Venweg.
De bebouwde omgeving in Wellerlooi aantrekkelijker maken zoals recent in
Afferden (Oranjebuurt) en Well (Hoenderstraat) is gebeurd.
Tuindorp aantrekkelijk maken voor innovatieve bedrijven in de agrofoodsector.
Behouden van het basisonderwijs in Wellerlooi.

Bergen / Aijen
Hoewel Bergen en Aijen ieder hun eigen woon- en leefkarakter hebben, worden
ze binnen de dijken van het ‘eiland’ Aijen/Bergen hechter met elkaar verbonden
dan ooit tevoren. Daarom breng het CDA ook de doelen voor deze dorpen in dit
verkiezingsprogramma samen.
•

•
•

•

Verbeteren van de kwaliteit van inrichting en het (groen) onderhoud in de
bebouwde openbare ruimte, inclusief het wegwerken van achterstallig
onderhoud aan de ontsluitingen naar de Rijksweg.
De Loswal ontwikkelen gericht op contact met de Maas, in combinatie met
behoud van het ‘groene’ karakter.
Het project ‘Aijen gaat los’ opstarten met als doelstelling om Aijen geheel los
te koppelen van de centrale rioolvoorzieningen om zo een grote bijdrage te
leveren aan de klimaatdoelstellingen.
De oude Mariaschool doorontwikkelen met meerwaarde voor de
gemeenschap.
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Wat wil het CDA bereiken in het buitengebied van de gemeente Bergen?
Bergen is wat betreft inwoneraantal een kleine gemeente. Wat betreft buitengebied
behoort Bergen echter tot de grootste en dat brengt een heel eigen dynamiek met zich
mee. In de eerste plaats hebben we natuurlijk de zorg voor de dorpen, waar de meeste
van onze ruim 13.000 inwoners leven, maar daarnaast gaat veel bestuurlijke en
uitvoerende aandacht uit naar het buitengebied waar relatief veel minder mensen
wonen. Het is daardoor voor veel inwoners van Bergen niet altijd duidelijk hoeveel
werk er door het gemeentelijk apparaat in ons buitengebied wordt verzet. Dit vraagt
dus om een verstandige afweging van belangen tussen de dorpen enerzijds en het
buitengebied anderzijds.
Het buitengebied van Bergen kan verdeeld worden in drie van noord naar zuid
geörienteerde gebieden met ieder hun eigen karakteristiek. Centraal ligt het Natura
2000 gebied binnen het nationaal park ‘De Maasduinen’. Ten westen hiervan,
ingeklemd tussen Maas en Maasduinen, ligt de Maasvallei, en ten oosten van de
Maasduinen, ingeklemd tussen het Nationaal Park en de grens met Duitsland, liggen
de ontginningsgronden van Siebengewald, de gronden aan de Ceresweg, het
Wellsmeer en Tuindorp.
Er zijn een aantal doelen die het CDA nastreeft voor het hele buitengebied:
•
•
•

•
•

Het hele buitengebied beschikt zo spoedig mogelijk over snel internet.
Het achterstallig onderhoud aan wegen en overige infrastructuur in het
buitengebied wordt zo snel mogelijk ingelopen.
Noodzakelijke ingrepen in het buitengebied, onder meer als gevolg van de
klimaatverandering, gaan niet of zo weinig mogelijk ten koste van het
agrarisch gebruik van gronden. Daar waar mogelijk zal dubbel gebruik van
gronden gestimuleerd worden.
Handhaving van orde en veiligheid worden op een hoger niveau gebracht.
Agrarisch ondernemen en particulier wonen zijn beiden in het buitengebied
mogelijk. Wie in het buitengebied woont accepteert impliciet dat daar gewerkt
wordt en dat dit soms tijdelijk met bepaalde vormen van overlast gepaard gaat.
Boeren realiseren zich dat sommige handelingen als overlast kunnen worden
ervaren. Goed onderling overleg tussen belanghebbenden is de sleutel tot de
oplossing van veel problemen.

Vanuit hun specifieke eigenschappen zijn er voor de drie types buitengebied die we in
Bergen kennen ook eigen doelen te formuleren die het CDA nastreeft:
De Maasvallei
•
•

•

Voor de waterveiligheid realiseren van ruimte voor de rivier. Alleen aanleg
van in het landschap ingepaste dijken daar waar het niet anders kan.
Herstellen van de landschappelijke kwaliteit van de Maasvallei met aandacht
voor de maasheggen en het oorspronkelijke kampenlandschap zoals dat nog
aanwezig is tussen Aijen en Well.
Ruimte voor kleinschalige agrarische initiatieven gericht op zorgverlening,
landschapsbeheer, lokale verkoop van eigen productie etc.
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De Maasduinen
•

•

•
•
•

Samen met het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, de gemeente Venlo en
overige partners wordt een nieuw beheers- en inrichtingsplan voor het
nationaal park ‘De Maasduinen’ geschreven.
Binnen de grenzen van het Natura 2000 gebied is geen ruimte meer voor
commerciële ontwikkelingen die ten koste gaan van de natuur. Onder de vlag
van de Maasduinen zijn rond het nationaal park wel ontwikkelingen mogelijk.
Vanzelfsprekend binnen de kaders van de geldende bestemmingsplannen.
Agrarische initiatieven gericht op natuurbeheer worden gestimuleerd.
Recreatie en toerisme zijn in balans met de belangen van de bewoners van de
gemeente en de draagkracht van de natuur.
Verblijfsrecratie heeft de voorkeur boven dagrecreatie.

De Hooggelegen Zandgronden
•
•
•
•

Binnen het LOG-gebied is geen ruimte meer voor vestiging van nieuwe
grootschalige intensieve veehouderij bedrijven.
Uitbreiding van bestaande bedrijven binnen wettelijke en bestuurlijke kaders
blijft mogelijk.
Toepassing van moderne technieken die een positieve bijdrage leveren aan de
verbetering van het klimaat (zoals luchtwassers) worden gestimuleerd.
Realisatie in het Wellsmeer van een energielandschap dat een belangrijke
bijdrage levert aan de doelstelling om Bergen in 2030 energieneutraal te
krijgen.
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Welke bijdrage wil het CDA leveren aan de Samenleving van Bergen?
Leefbaarheid
•
•
•

•

•

Stimuleren van samenwerking tussen verenigingen, zowel binnen de dorpen,
als ook tussen verenigingen uit verschillende dorpen.
Gemeenschapsvoorzieningen dicht bij de mensen houden en initiatieven
hiertoe uit de gemeenschap ondersteunen.
Aandacht vragen voor vereenzaming van vooral de ouderen en
hulpbehoevenden in onze samenleving en opvang organiseren. We sluiten
niemand buiten!
Ruimte bieden aan nieuwkomers van buiten onze gemeenschap met als
uitganspunt dat deze nieuwkomers een bijdrage aan onze gemeenschap
leveren.
Ondersteunen van burgerinitiatieven (groot en klein) om de leefbaarheid en de
sociale cohesie van hun omgeving te vergroten.

Burgerparticipatie
•
•

•

•
•

De dorpsraden zijn voor het CDA belangrijke vertegenwoordigers namens de
inwoners uit de verschillende dorpen.
Burgerparticipatie komt niet vanzelf. Daar waar mogelijk of nodig zal de
gemeente initiatieven ontplooien waar inwoners van de gemeente bij aan
kunnen sluiten. De overheid geeft dus het goede voorbeeld!
Het stimuleren, ontwikkelen en/of inzetten van het gebruik van ‘social media’
(waaronder apps) om de gang naar het gemeentehuis zo laagdrempelig
mogelijk te maken.
Het gemeentehuis regelmatig openstellen voor de gemeenschap ten behoeve
van diverse activiteiten en zo een echt ‘Huis van de Gemeente’ creëren.
De jeugd actief betrekken bij de lokale besluitvorming en maatschappelijke
discussies, bijvoorbeeld door het vormen van een jeugdraad, het organiseren
van zogenaamde ‘escape rooms’ rondom actuele thema’s of het aangaan van
debatten tussen jongeren en gemeenteraadsleden.

Onderwijs
•
•
•
•

Realiseren van integrale kindcentra. Kleinschaligheid zou daarbij niet de
belangrijkste belemmering moeten zijn.
Regionaal borgen van een goed onderwijsaanbod na de middelbare school.
In blijven zetten binnen de euregio op het beschikbaar zijn van voldoende
stageplaatsen voor scholieren en studenten.
Samen met het bedrijfsleven inzetten op een goede inpassing van leerwerktrajecten om zo vroegtijdige schooluitval te beperken.
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Zorgverlening
De gemeente is sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van
de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de
participatiewet, die gericht is op het begeleiden van mensen naar betaald werk.
Het blijkt uitermate lastig om deze taken uit te voeren binnen de budgetten
die hiervoor door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Er is daarom behoefte aan
vernieuwende en slimme manieren van zorgaanbod en maatschappelijke
ondersteuning. Het CDA wil de volgende uitgangspunten hanteren:
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

De toegang tot zorg wordt geregisseerd door de gemeente en zodanig
georganiseerd dat de meest passende zorg wordt verleend binnen de kaders
van de beschikbare middelen. Dus ‘licht’ waar het kan en alleen ‘zwaar’ waar
het moet. Eerst denken en dan pas doen!
Binnen de gemeente is de juiste expertise betrokken bij de besluitvorming.
Mantelzorgers worden nauw bij het besluitvormingsproces betrokken en waar
nodig ondersteund.
De overgang tussen verschillende vormen van zorg wordt vanuit de gemeente
georganiseerd, begeleid en gevolgd, onder meer met behulp van individuele
‘zorg plannen van aanpak’. We laten niemand aan zijn lot over en we raken
niemand ‘kwijt’.
Partijen die ook buiten de gemeente om toegang tot zorg kunnen verlenen (o.a.
huisartsen, kinderartsen, voogdij-instellingen) worden door de gemeente actief
betrokken bij de totstandkoming van het zorgbeleid.
Onnodige bureaucratie wordt actief bestreden.
Het CDA ondersteunt van harte initiatieven waarbij buurten, verenigingen,
bedrijven, kerken, etc. met elkaar zorg voor ouderen en zieken in hun eigen
omgeving organiseren.
Misbruik van zorgbudgetten, onder meer in de vorm van PGB’s, wordt actief
tegengegaan.
In het kader van de arbeidsparticipatie wordt één werkgeversbenadering
gehanteerd.
De gemeente vervult bij de arbeidsparticipatie een voorbeeldfunctie.
Ondersteuning door de gemeenschap is voor de ontvanger van deze steun niet
vrijblijvend.
Armoedebestrijding door de gemeente vindt primair plaats via het organiseren
van schuldhulpverlening. Daarnaast ondersteunen we ook initiatieven uit de
samenleving.

Sport, Kunst, Cultuur en Cultureel Erfgoed
•
•
•
•
•
•

Het bevorderen van initiatieven om onze inwoners, jong en oud, in beweging
te krijgen.
Het waarborgen van goede faciliteiten voor sport en recreatie.
Het bevorderen van initiatieven om (tijdelijke) kunst in de openbare ruimte te
realiseren.
Het ondersteunen van muziek-, zang-, toneel- en andere cultuurverenigingen.
Het ondersteunen van lokale archieven en het bevorderen van archeologische
en cultuur historische onderzoeken.
Het verlenen van (financiële) ondersteuning bij de instandhouding van
(gemeentelijke) monumenten.
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De CDA-doelen op het gebied van Ruimte & Economie
Huisvesting
•

•
•
•

De markt voor nieuwbouwwoningen mag niet op slot. We bouwen naar
aantoonbare behoefte. Wel dient uitbreiding van het bebouwde oppervlakte
ten koste van het buitengebied c.q. de groene ruimte te worden voorkomen.
We realiseren in Bergen woningen die duurzaam zijn, die aansluiten bij de
woonwensen in de dorpen en die zo veel mogelijk levensloopbestendig zijn.
De gemeente werkt samen met partners aan de realisatie van vernieuwende
woonvormen, onder meer ter versterking van de participatiesamenleving.
Initiatieven om tijdelijke zorgwoningen te realiseren worden zo veel mogelijk
gesteund.

Openbare Ruimte
•
•
•

•
•

•
•

Achterstallig onderhoud aan wegen binnen de openbare ruimte in onze
gemeente wordt ingelopen.
Renovatie en onderhoud van de openbare ruimte worden voortaan volgens een
meerjarenplanning en -begroting gerealiseerd.
Bergen is een groene gemeente. We hechten veel waarde aan het ruimschoots
aanwezige groen. Waar nodig worden overlastveroorzakende laanbomen
echter vervangen door alternatieve beplanting met een vergelijkbaar karakter.
Aanleg van groenvoorzieningen gebeurt in overleg met de dorpsraden en het
onderhoud wordt op een hoog niveau gebracht.
Inwoners van Bergen nemen hun verantwoordelijkheid en spreken elkaar aan
op ongewenst gedrag in de openbare ruimte. (loslopende honden, hondenpoep,
vandalisme, zwerfvuil, etc.)
De gemeente bevordert eenvoudige melding van incidenten in de openbare
ruimte, bijvoorbeeld via een App.
Door inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (groene en blauwe BOA’s)
en intensieve samenwerking met de politie (wijkagenten) wordt de handhaving
op een hoger niveau gebracht.

Nationaal Park
•

•
•

•
•

Samen met het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer alternatieve
financieringsbronnen realiseren voor onderhoud van ‘De Maasduinen’. Dit als
gevolg van het wegvallen van financiering door Rijk en Provincie.
Uitbreiding van het nationaal park via Natura 2000 gebieden realiseren.
Aangrenzende gebieden onder de marketing van ‘De Maasduinen’ brengen
zonder feitelijk tot het nationaal park te behoren en zonder de beperkende
maatregelen ten aanzien van agrarische en zogenaamde ‘rode’ ontwikkeling
die binnen de grenzen van het nationaal park gelden.
In samenwerking met agrariërs zoeken naar landschapsinrichting die een
meerwaarde heeft voor de agrarisch ondernemer én de natuur.
De wildbeheereenheid binnen Bergen betrekken bij initiatieven om te komen
tot een betere wildstand binnen onze gemeente en nadrukkelijk ook binnen het
nationaal park.
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Recreatie en Toerisme
•

•
•
•

•

De prachtige natuur in onze gemeente is uitermate kwetsbaar voor te hoge
recreatieve belasting. De toeristische druk moet daarom in balans zijn met de
draagkracht van de natuur en het draagvlak bij onze eigen bevolking.
Waar mogelijk wordt overbelasting van kwetsbare gebieden voorkomen door
spreiding van toeristische bezoekers te realiseren.
Verblijfsrecreatie heeft de voorkeur boven dagrecreatie.
Ondernemers zijn verantwoordelijk voor goede horeca en verblijfsrecreatieve
faciliteiten. De gemeente bevordert een goede recreatieve omgeving door het
aanleggen en onderhouden van een aantrekkelijk fiets-, wandel- en ruiterroute
netwerk.
Verblijfsrecreatieve voorzieningen in Bergen moeten van een hoog niveau
zijn. Daartoe vindt waar nodig een verbeteringsslag binnen de bestaande
ondernemingen plaats.

Ondernemen
•
•
•
•

•
•

De gemeente organiseert het contact met de ondernemers in Bergen via de
bedrijvencontactfunctionaris.
Een bij voorkeur euregionaal werkend stagebureau draagt bij aan de
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.
Het bedrijventerrein ‘De Flammert’ wordt gerevitaliseerd waarbij ruimte
wordt gecreëerd voor kleinere ondernemingen.
De gemeente gaat met behulp van externe deskundigheid op zoek naar
bedrijven die zich in Bergen willen vestigen. Vestigingsmogelijkheden
bevinden zich in Mosaïque, Tuindorp en op De Flammert.
Door ondernemingen gegenereerde baatbelastingen zoals reclame- en
toeristenbelasting worden aangewend in het belang van deze ondernemingen.
In Bergen blijft ruimte voor agrarisch ondernemerschap. Er liggen met name
kansen voor bedrijven die zich richten op innovatie in de agro-food sector,
kleinschalige (zorg)initiatieven en natuurbeheer. Binnen de kaders van
geldende regelgeving kunnen bestaande bedrijven uitbreiden.

Energietransitie
•

•

•
•

De raad van Bergen heeft ingestemd met de doelstelling om in 2040 energie
neutraal te zijn en daarbij de ambitie mee gegeven om dat al in 2030 te willen
realiseren.
Om dit te bereiken wordt ingezet op een driesporenbeleid gericht op:
o Het benutten van het energiebesparingspotentieel binnen de gemeente.
o Het maximaal inzetten van energieopwekking uit zonnepanelen op
bestaande bebouwing.
o Het realiseren van een grootschalig energie landschap in het
Wellsmeer.
De gemeente ontwikkelt beleid en initieert actief coöperatieve projecten om de
energiedoelstelling te realiseren.
Het leidend principe bij het realiseren van de energietransitie is dat alle
opbrengsten ten gunste komen aan de samenleving van de gemeente Bergen.
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Waterveiligheid
Landelijk wordt binnen het Deltaprogramma Grote Rivieren zwaar ingezet op
dijkverzwaring. De verwachting is namelijk dat we in Nederland als gevolg
van de klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd zullen worden met
extreme hoogwaterperiodes. Het gevolg hiervan is dat we ook in Bergen langs
de historisch gezien onbedijkte Maas met nieuwe en/of hogere dijken
geconfronteerd gaan worden.
•
•
•

•
•
•

In Bergen zetten we in op het realiseren van ruimte voor de rivier en alleen
dijken als het echt niet anders kan.
We werken intensief samen met alle partijen die bij het onderwerp
Waterveiligheid zijn betrokken.
De landschappelijke kwaliteit dient als leidend principe. Alle schade die
geleden wordt als gevolg van de aanleg van dijken zal in ruimtelijke kwaliteit
dienen te worden gecompenseerd.
Kleinschalige landbouw en landbouw gericht op natuurbeheer moet in de
Maasvallei mogelijk blijven.
De historische verbinding van onze bewoners met de Maas zal in de
uitwerking van de plannen terug te vinden moeten zijn.
De gemeente zal bereid moeten zijn om extra middelen beschikbaar te stellen
voor het realiseren van zogenaamde meekoppelkansen.
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Wat zijn de CDA-doelen voor de overige beleidsterreinen?
Bedrijfsvoering en Financiën
•

•

•

•
•

•

Het ambtelijk apparaat moet van een voldoende omvang en kwaliteit zijn om
haar taken uit te kunnen voeren. De gemeentesecretaris en het managementteam worden in de positie gebracht om dit te realiseren.
Er wordt geen geld uitgegeven aan een uitgebreide verbouwing van het
gemeentehuis. Er worden alleen middelen vrijgemaakt voor regulier
onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, de doorontwikkeling van het
gemeentehuis tot ‘huis van de gemeente’ en noodzakelijke aanpassingen voor
de huisvesting van de ambtenaren.
Samenwerking met andere gemeenten en instellingen is mogelijk en soms
noodzakelijk, maar dient zo veel als mogelijk onder controle van de raad te
blijven.
Bergen is een financieel gezonde gemeente met een stevige financiële reserve.
Geld dat niet is begroot kan in principe niet worden uitgeven zonder
toestemming van de raad. Er zal daarom in Bergen onder een strikte
budgetdiscipline worden gewerkt, bewaakt door de gemeenteraad.
Grondpolitiek dient het belang van de gemeenschap, niet het belang van de
begroting.

(EU-)Regionale samenwerking
Bergen is als gemeente met een gezonde financiële basis uitstekend in staat
om als zelfstandige gemeente te functioneren. Samenwerking met andere
partijen is vanuit deze zelfstandigheid van grote toegevoegde waarde.
•

•
•

•
•

Binnen de regio Bergen, Gennep, Mook/Middelaar wordt samen met de
buurgemeenten invulling gegeven aan de regiovisie vanuit een gedeelde
cultuurhistorische achtergrond. Binnen de Top van Limburg wordt gewerkt
aan het realiseren van verbindende routestructuren.
Binnen de regio Venlo neemt Bergen een actieve rol bij de realisatie van de
gezamenlijke doelen voortkomend uit het provinciaal overleg.
Binnen de euregio wordt met de deelnemende Nederlandse en Duitse
gemeenten en maatschappelijke partners gewerkt aan een grensoverschrijdend
goed economisch klimaat.
Contacten met de Brabantse gemeenten in de Noordelijke Maasvallei worden
geïntensiveerd.
Vriendschapsbanden met de gemeente Miloslaw in Polen zullen weer nauwer
worden aangehaald.

CDA Bergen, Januari 2018
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