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Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Bergen 
op Zoom. Lees het, denk mee en ga stemmen! Dat is 
precies waar D66 voor staat: verder denken, samen 
doen en duurzaam besturen.

We leven in een snel veranderende wereld. Facebook 
stond tien jaar geleden in de kinderschoenen, de 
elektrische auto was een droom en het verzorgingshuis 
was een vertrouwd gebouw in menige wijk. Dat is 
allemaal anders: internet is een gegeven, mensen 
wonen langer thuis, we moeten zoveel mogelijk van 
het gas en de olie af en de wereldpolitiek is grillig.

Al die veranderingen in de wereld, landelijk en lokaal, leveren vragen, verlangens en problemen 
op. Hoe zorgen we dat iedereen meedoet, met of zonder internet? Hoe vangen we armoede, 
ziekte en werkloosheid eerlijk op? Hoe verduurzamen we licht, wegen, verwarming, auto's, 
industrie? Hoe bereiden we jongeren voor op de toekomst, hún toekomst? Hoe houden we 
het buitengebied levendig en de binnenstad aantrekkelijk? Hoe denken we vooruit? Hoe 
denken we verder?

In het huis van mijn oma hing een tegeltje: Van het concert des levens heeft niemand een 
program. Daar had ze zelf met pen onder geschreven: en van de toekomst ook niet. Dat 
geldt ook hier. Er is geen simpel antwoord op al die vragen. Niemand heeft definitieve 
oplossingen. Maar D66 heeft wel een verhaal.

Een verhaal over verstandig bestuur dat efficiënt is, effectief en eerlijk. Een verhaal over 
een ambtelijke dienst die vlot zal reageren en waarvan de afdelingen goed met elkaar 
samenwerken. D66 wil af van de lappendeken van bestuurlijke structuren en regionale 
verbanden. Raadsleden moeten inzicht hebben in de gang van zaken aan de top van 
bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, de GGD en het ICT-netwerk.

Het D66-verhaal verzet zich tegen buitensluiten. D66 wil dat zorg eerlijk verdeeld wordt, 
woningen voorhanden zijn en er goed onderwijs is voor iedereen, ook voor nieuwkomers. 
Zorg en jeugdzorg moeten toegankelijk zijn. Mensen kunnen veel zelf, maar moeten wel 
weten wat te doen en waar aan te kloppen. Er moet steun zijn in de wijken. En gezelligheid 
en bereidwilligheid elkaar te helpen.

D66 vindt dat overheid en ondernemers goed moeten samenwerken. Voor banen,
duurzaamheid en innovatie. Een wethouder moet weten wat er leeft bij belangrijke lokale 
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Zo kunnen we doorgaan. Ons verhaal is er vooral één 
op hoofdlijnen. Ondernemers, bewoners, ouderen en 
jongeren bedenken zelf vaak de beste plannen. Dat 
weten we van de toekomstgesprekken waar D66 actief 
aan meedeed. Een toegankelijke en betrouwbare 
overheid is wat al die gemotiveerde en creatieve 
burgers nodig hebben. Dat is de kern van ons verhaal.

Duurzaam bestuur, samen doen en verder denken. 
Stemmen dus. Op D66!

Carinne Elion
Lijsttrekker D66 Bergen op Zoom
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Duurzaam Bergen op Zoom
Duurzaamheid is de komende jaren een centraal beleidsthema voor onze gemeente. 
D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van 
onze kleinkinderen van vrijheid, vrede en welvaart kunnen genieten en zich kunnen 
ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid staat op het spel door de 
ecologische aantasting van onze aarde.

In december 2015 werd in Parijs het klimaatakkoord gesloten. D66 wil dat onze 
gemeente de doelen uit dit akkoord actief nastreeft. Wij streven naar een klimaatneutrale 
gemeente. Dat is in grote mate haalbaar met een slimme combinatie van maatregelen. 
We moeten ervoor zorgen dat we minder energie gebruiken en de energie die we 
gebruiken duurzaam opwekken. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op de 
toekomstige afkoppeling van het gas. En dat we de uitstoot van CO2 compenseren, 
bijvoorbeeld door meer groen in wijken, groene daken en het aanplanten van bos 
elders.

D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische 
kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is 
op korte termijn immers arbeidsintensief. De kansen voor groene groei liggen in een 
nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer 
bestaat. Voor de gemeente betekent dit zelf het goede voorbeeld geven, groene 
bedrijven helpen en de vervuiler laten betalen. Dat betekent meer ambitie, durven 
innoveren en experimenteren. En strenge handhaving en harde afspraken maken waar 
nodig.

Duurzaam beleid
Een duurzamere samenleving is een zaak van burgers, ondernemers en overheid. De 
gemeente is aanjager, geeft het goede voorbeeld en is leidend op beleidsterreinen die 
exclusief van de overheid zijn, waaronder infrastructuur. D66 wil dat de gemeente het 
bestaande beleidsplan duurzaamheid aanpast in het licht van de snelle ontwikkelingen 
op dit gebied. Het huidige beleidsplan zet sterk in op burgerinitiatief. Dat is zeker 
onmisbaar. Een up to date plan moet echter meer dan nu aandacht geven aan de 
regierol van de gemeentelijke overheid. De financiële middelen en de ambtelijke 
capaciteit op duurzaamheid moeten aan deze vergrote taakstelling worden aangepast.

Duurzaamheid speelt een rol bij nagenoeg alle beleidsterreinen. Alle beleidsvoorstellen 
krijgen daarom een paragraaf over duurzaamheid, waarin economische en ecologische 
kosten en baten op korte en lange termijn inzichtelijk worden. Bij het maken van beleid 
kan de gemeente gebruik maken van het SMART CITY-concept of een vergelijkbaar 
concept. Technologie en data worden daarbij ingezet voor slimme oplossingen en voor
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een zo efficiënt gebruik van middelen en voorzieningen. Steden gebruiken data 
bijvoorbeeld al om ingrijpende wegenbouwprojecten slim te organiseren en om 
te kijken op welke plekken de meeste parkeerplaatsen en oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen nodig zijn. Een ander voorbeeld is openbare verlichting met 
bewegingsmelders.

Op weg naar klimaatneutraal
D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2050. Nederland moet ‘van het gas 
af’. Alleen al voor woningen is dat een gigantische opgave: zo moeten er in de toekomst 
14 miljoen gasinstallaties vervangen worden. En voor de industrie wordt het een nog 
grotere uitdaging. De gemeente moet zich goed voorbereiden op deze taak. Zij heeft 
op dit punt een regierol en mag niet afwachten totdat burgers en ondernemingen met 
plannen komen. D66 wil dat in de komende raadsperiode ambities op het gebied van 
klimaat en energie worden geformuleerd in een energie-agenda. Deze ambities moeten 
een vertaling krijgen in kaders voor ruimtelijke ordening (energie-omgevingsvisie en 
omgevingsplan). Dit moet gebeuren via een intensief traject van overleg en participatie.

Bedrijven
Industriegebieden moeten klimaatneutraal zijn. Bedrijventerreinen moeten in de 
komende vier jaar hun CO2-voetadruk in beeld hebben. D66 wil dat de gemeente 
convenanten afsluit met bedrijven waarin staat welke stappen worden gezet om dat 
te bereiken en op welke termijn. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van warmte/
koudeopslag, het delen van energie, duurzaam inkopen, gebruik van restwarmte en 
samenwerking om transport zuiniger te maken. Het initiatief van industriegebied Lage 
Meren dient als proef. Daarnaast moet de gemeente zich inzetten om innovatieve, 
groene bedrijven te verleiden zich in onze regio te vestigen.

Gebouwde omgeving
Maar liefst 30 procent van het totale energieverbruik zit in onze huizen. Er valt een wereld 
te winnen met duurzame nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningen. 
D66 wil dat de gemeente een plan maakt waarin staat hoe ze iedere wijk klimaatneutraal 
maakt. Daarin betrekt ze onder meer de woningcorporatie, investeerders, bouwbedrijven 
en eindgebruikers. Ook maakt de gemeente prestatieafspraken met woningcorporaties 
en huurdersverenigingen over de verduurzaming van sociale huurwoningen. Nieuwe 
sociale huurwoningen zijn Nul-op-de-meter en de woningcorporatie maakt een plan 
voor een energieneutraal woningbezit in 2050.

De grootste uitdaging zit hem in de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. 
Voor particuliere woningbezitters is het vaak een (te) grote investering om in één keer 
te doen. De gemeente werkt daarom samen met de woningcorporatie om particuliere 
woningbezitters te stimuleren tot
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duurzaamheidsverbeteringen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden mee te liften 
op investeringen die de corporatie uitvoert (zoals het plaatsen van zonnepanelen). 
Vanaf 2018 mogen gemeenten bij de aanleg van nieuwe wijken besluiten dat hier geen 
gasaansluiting meer komt. Bij nieuwe uitbreiding wil D66 dat de gemeente hiervoor 
kiest, en samen met aannemers en energiebedrijven de meest geschikte alternatieve 
manieren van verwarmen en de daarbij passende infrastructuur selecteert.

Aanbesteden
De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Ze verduurzaamt haar eigen vastgoed. 
Op termijn bestaat het volledige wagenpark van de gemeente uit elektrische of 
anderszins duurzaam aangedreven auto’s. Bij vervanging van auto’s is de nieuwe auto 
duurzaam aangedreven.

Ook het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet duurzamer. De gemeente moet 
bij aanbestedingen verlangen dat ondernemers voldoen aan hoogwaardige, duurzame 
eisen. Bij het aanbesteden van busvervoer is duurzame aandrijving een voorwaarde. In 
gemeenten als Maastricht, Eindhoven en Hoofddorp zijn elektrische bussen inmiddels 
de standaard. Ook nieuwe vuilniswagens moeten een duurzame aandrijving hebben.

Schone energie
De gemeente koopt groene energie in en onderzoekt de (financiële) mogelijkheden 
voor versnelde inrichting van wind- en zonne-energieparken voor energielevering aan 
huizen en het bestaande elektriciteitsnet. Ook is er aandacht voor warmteboringen. 
De gemeente moet hier proactief in zijn, dus niet afwachten totdat er vanuit provincie 
en rijk een verplichting komt. Goeree-Overflakkee kan hierbij als voorbeeld dienen. 
Onder meer de Kragge is hiervoor mogelijk een geschikte locatie. De aangewezen 
locaties moeten onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie en goed regionaal 
worden afgestemd. Op die manier voorkomen we situaties als de installatie van de 
biovergistingsinstallatie Biomoer op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal. 

We willen ook bekijken of een ruileconomie van duurzame energie mogelijk is. De 
gemeente kan bijvoorbeeld het dak van een openbaar gebouw of een braakliggend 
terrein ter beschikking stellen aan een ondernemer die burgers zonnepanelen laat 
kopen. De energie wordt aan een energiemaatschappij geleverd, die het rendement 
uitkeert aan de betrokken bewoners en het bedrijf.
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Milieu en circulariteit
De gemeente Bergen op Zoom heeft zich aangesloten bij de Green Deal waarin overheid 
en ondernemingen afspraken maken over het gebruik van duurzame producten. En 
de gemeente wordt zo spoedig mogelijk lid van het Betonnetwerk, een netwerk van 
gemeenten en ondernemingen dat bij de aanleg van wegen en rioleringen zo veel 
mogelijk gerecycled materiaal gebruikt. D66 wil dat de gemeente zich ook internationaal 
oriënteert op nieuwe ideeën en initiatieven.

Afval inzamelen
Het inzamelen van huishoudelijk afval blijft voor D66 een belangrijk aandachtspunt. 
D66 vindt: de vervuiler betaalt, de afvalscheider wordt beloond. We willen daarom over 
op ‘omgekeerd inzamelen’. Dat houdt in dat al het recyclebare afval (plastic, papier, 
glas) wordt opgehaald en dat bewoners het restafval zelf wegbrengen. Dit levert een 
besparing op van grijs afval. De gemeente vervangt zo snel mogelijk de zakken voor het 
inzamelen van plastic door kliko’s. De gemeente bestrijdt zwerfafval via een campagne 
die inzet op bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel. Handhaving is, zeker bij 
zwerfafval, van groot belang.

We vinden de huidige lasten voor huishoudens onnodig hoog. De relatie met Saver 
moet worden herzien, omdat de gemeenten nu in die relatie met een dubbele pet 
op zit: als onderhandelaar voor de inwoners en bedrijven over de tarieven én als 
aandeelhouder van het bedrijf. Die belangen gaan niet samen.

Bewust worden
Een duurzame gemeente werkt alleen als inwoners, ondernemers en overheden 
samenwerken. De gemeente stimuleert en vergroot bij bedrijven en particulieren het 
bewustzijn over duurzaamheid, milieu en de effecten van eigen gedrag. Dat doet ze 
samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en wijkcommissies. 

De gemeente blijft een duurzaamheidsnetwerk zoals Duurzaam Durven Doen 
ondersteunen. Ook blijven we inspiratieavonden organiseren waar ondernemers 
ideeën op het gebied van duurzaamheid kunnen uitwisselen. En we onderzoeken 
hoe we bedrijven kunnen motiveren, bijvoorbeeld door een duurzaamheidsnetwerk of 
cursussen. De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden voor het sluiten van lokale 
green deals en het aansluiten bij landelijke green deals.
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Economische groei
De Nederlandse economie blijft de komende jaren naar verwachting groeien. D66 
wil dat onze regio hiervan optimaal meeprofiteert. Dat doen we door kansen te 
creëren. Een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor innovatieve, groene bedrijven. 
Een verantwoorde mix van bedrijvigheid. En Bergen op Zoom moet een voorloper 
worden op het gebied van circulaire economie. Schone groei, intensievere 
samenwerking met andere gemeenten en inwoners, duurzaam bouwen en goede 
bereikbaarheid staan wat ons betreft voorop. Als gemeente streven we naar 
duurzame arbeidsrelaties.

Bedrijvigheid in de regio
De nieuwe A4 biedt kansen voor extra bedrijvigheid en werkgelegenheid. De laatste 
jaren kwamen er vooral veel logistieke bedrijven. Daar is op zich niets mis mee, maar 
D66 streeft naar een goede mix. De industrieterreinen die Bergen op Zoom heeft, 
mogen niet vol komen te staan met grote hallen. We moeten nadrukkelijk focussen op 
meer hoogwaardige werkgelegenheid en gaan voor schone economische groei. Dat 
vraagt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in met name de volgende 
sectoren: biobased economie (productie op basis van groene in plaats van fossiele 
grondstoffen), technisch onderhoud van vliegtuigen, de vrijetijdseconomie, ICT en de 
zorg.

D66 wil daarbij nauw samenwerken met Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal en 
Moerdijk. Om innovatieve, groene ondernemers naar onze regio te halen lobbyen we 
in Den Bosch, Den Haag en Brussel. Bijvoorbeeld door met ideeën te komen voor 
subsidietrajecten vanuit de provincie of de Europese Unie. D66 wil daarom dat er een 
functionaris lobby en (Europese) subsidie bij de gemeente komt die zich bezighoudt 
met acquisitie, netwerken en lobbyen.

Verder zetten we in op het aantrekken, behouden en versterken van het MKB, onder 
meer via een MKB-deal. Hierbij is ook duurzaamheid (energietransitie en circulariteit 
en zo nodig klimaatadaptatie) belangrijk. Het is aan de gemeente om stakeholders 
samen te brengen en met hen afspraken te maken over de toekomst. De kring van 
stakeholders dient ruim en divers te zijn om maximale creativiteit te bereiken en kansen 
te creëren voor dwarsverbanden.

Bedrijventerreinen
De aanblik van Bergen op Zoom vanaf de snelweg mag geen aaneenschakeling 
van bedrijven zijn. Bedrijvigheid langs de A4 moet ontstaan in clusters in plaats van 
lintvormige bedrijventerreinen. D66 blijft voorstander van een regionaal grondbedrijf. 
Op die manier kan de vraag en aanbod van bedrijventerreinen en geschikte locaties 
optimaal worden verdeeld.
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Immers biedt Roosendaal meer ruimte voor logistiek, terwijl Bergen op Zoom beter kan 
inzetten op onderhouds- en biobased-activiteiten die minder ruimte nodig hebben. De 
bedrijveninvesteringszones en parkmanagers moeten inzetten op energiebesparende 
maatregelen.

D66 schreef in haar verkiezingsprogramma 2014-2018 dat er geen nieuw bedrijventerrein 
in de Auvergnepolder moet komen, vanuit de overtuiging dat er voldoende beschikbare 
grond is in de regio voor bedrijven. Ons standpunt blijft voorlopig ongewijzigd. De 
nieuwe A4, de verkoop van gronden op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal en 
de nieuwe buitenhaven geven wel aanleiding om nogmaals te kijken naar het nut en de 
noodzaak van de ontwikkeling van de Auvergnepolder. D66 wil dat niet de gemeente, 
maar de provincie hier onderzoek naar doet en advies over geeft.

Verder wil D66 de huidige containerterminal verplaatsen naar een locatie met meer 
ruimte, dichter bij de vaarroute en buiten de stad.

Vrachtverkeer
Door de nieuwe A4 neemt het vrachttransport toe. D66 wil het vrachtverkeer in 
en om de stad zoveel mogelijk beperken. Dat is beter voor het milieu en voor de 
verkeersdrukte. De gemeente moet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
milieubewuster transport. Bijvoorbeeld via het water of zelfs via de buisleidingenstraat 
die de industriegebieden van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met 
elkaar verbindt. Vrachtwagenverkeer in de binnenstad en in zuidelijke richting over 
de Markiezaatsweg wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Verplaatsing van de afslag 
Bergen op Zoom-Zuid is onnodig en bovendien schadelijk voor de natuur. Er komen 
overslagpunten buiten de stad van waaruit het transport naar de stad met kleinere, 
elektrische vrachtwagen wordt gerealiseerd.

D66 wil meer oplaadpalen en snel-laders op parkeerterreinen, industrieterreinen en in 
parkeergarages en versnelde invoering van LED-verlichting in de openbare verlichting. 
Daarnaast moeten we ernaar streven dat er overslagpunten of ‘hubs’ komen waar 
goederen kunnen worden overgeladen in duurzaam aangedreven kleinere wagens.

Minder regels
Tijdens de afgelopen collegeperiode heeft D66 meerdere malen gepleit voor 
deregulering. De resultaten stemmen nog niet tevreden. D66 hecht aan voortgaande 
inspanningen op dit gebied. Bij het bestaande regelkader en bij nieuwe regels moet 
scherp in beeld worden gebracht: wat is het maatschappelijk probleem waarvoor de 
regel een oplossing zou moeten bieden? Gebeurt dat ook? Zo niet, waar ligt dat aan 
(bijvoorbeeld handhaving of aanpalend beleid)? Wat is het beste instrument voor het 
gewenste doel? En kan het effect bereikt worden zonder regel?
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Vitale stad en dorpen
De ruimtelijke ordening van onze gemeente moet in het teken staan van vitaliteit. 
Een levendige plek waar mensen graag willen werken, wonen en ontspannen. Dat 
vraagt om kwaliteit, diversiteit, flexibiliteit en zekerheid. Waarden die soms met 
elkaar botsen. Dat vraagt om gedegen bestuur. Met oog voor veiligheid, gezondheid 
en pragmatisme. 

Een bloeiende binnenstad en levendige dorpskernen zijn goed voor de werkgelegenheid 
en economische aantrekkingskracht van de gemeente. Daar moet de politiek samen 
met inwoners en ondernemers aan werken. Dat is nodig, want de groei van verkopen 
via internet trof de ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom. Teveel winkel- 
en kantoorpanden staan leeg. Ondertussen dreigt het buitengebied minder levendig te 
worden, onder andere door schaalvergroting.

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert 
maar liefst 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen 
onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg 
en natuur. De Omgevingswet zet in op vertrouwen, flexibiliteit, burgerparticipatie en 
eigen verantwoordelijkheid. D66 meent dat vertrouwen alleen kan ‘bloeien’ als er 
goede besluitvormingsprocessen zijn, er goed afgewogen besluiten komen, inspraak 
voldoet aan de eisen van representativiteit en transparantie en er toegankelijke 
rechtsbescherming is. D66 levert een actieve bijdrage aan de gemeentelijke 
implementatie van de Omgevingswet en let daarbij op de hiervoor genoemde punten.

Vitale binnenstad
D66 wil dat de nieuw aanpak van vernieuwing van de binnenstad wordt voortgezet. Dat 
betekent: de leegstand in de binnenstad aanpakken door te zorgen voor een mix van 
winkelen, wonen, werken en horeca. Een stad die dag en nacht levendig is in plaats 
van een stad die gedurende de avonden, veel zondagen en de maandagochtend de 
aanblik biedt van neergelaten rolluiken. Dat betekent dat er in de huidige winkelstraten 
gewoond en gewerkt moet kunnen worden. 

D66 wil dat de gemeente onderzoekt of afdelingen uit het Stadskantoor naar panden in 
de binnenstad kunnen worden verplaatst. Leegstaande winkelpanden mogen worden 
omgebouwd tot woningen. Het voormalige V&D-gebouw kan worden omgebouwd tot 
woningen, een onderwijsinstelling en/of winkels en voorzieningen. De gemeente moet 
hierbij onderzoeken of ze bij het ondersteunen van de lokale middenstand aanspraak 
kan maken op subsidie van de provincie, het Rijk en de Europese Unie.
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Havenkwartier
D66 vindt dat de gemeenteraad te weinig betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van De Zeeland. Het project is bovendien te geïsoleerd van de omgeving uitgevoerd. 
Zo’n groot project moet onderdeel zijn van een totale visie op een stadsdeel, vindt D66. 
We willen daarom een totale visie op het Havenkwartier met keuzes over toekomstige 
bestemmingsplannen, functies en daarmee gemoeide kosten. D66 wil in die visie 
aandacht voor parkeerbeleid, rechten van omwonenden en een goede verbinding 
met de binnenstad. D66 is van mening dat het, in het kader van historie, toerisme 
en de verbinding van de Zeeland met de binnenstad, van groot belang is dat er een 
onderzoek komt naar de mogelijkheden voor terugkomst van het water in de oude 
binnenhaven. 

Wijkwinkelcentra en dorpskernen
De verschillende ontwikkelingen, zoals internetverkopen en de komst van de Zeeland, 
vormen helaas een bedreiging voor de wijkwinkelcentra en de winkelstraat van 
Halsteren. De gemeente gaat daarom actief in gesprek met bewoners en particuliere 
dienstverleners die zich willen vestigen in wijkwinkelcentra. In dorpskernen met weinig 
voorzieningen wil D66 dat de gemeente dienstverleners stimuleert om er zich te vestigen. 
Bijvoorbeeld een gecombineerd servicepunt van bibliotheek, ouderensteunpunt, 
dienstverleners uit de gezondheidszorg, een afleverpost van de apotheek en een 
pakketophaalpost.

Buitengebied en toerisme
Bergen op Zoom heeft veel mee: een historische binnenstad, bos, water, een behoorlijk 
intact buitengebied en fijne woonwijken. Dat maakt de stad aantrekkelijk voor toerisme. 
Om het toerisme te versterken moet Bergen op Zoom meer bekendheid geven aan de 
stad. Voorop staat dat huidige en toekomstige inwoners van de stad moeten kunnen 
genieten en dat natuur behouden blijft.

Het landschap van de Brabantse Wal is bijzonder gevarieerd en aantrekkelijk voor de 
recreant. De diversiteit ervan moet in stand blijven. D66 ziet voor een aantal gebieden, 
met name in het buitengebied, kansen om de recreatieve sector sterker te maken. We 
zetten in op een vitaal buitengebied met een mix van functies: agrarisch, toeristisch, 
wonen en natuur. De komst van megastallen is wat D66 betreft uitgesloten. We 
willen dat opnemen in de Omgevingsvisie. Nieuwe ontwikkelingen moeten berusten 
op een integrale visie op de omgeving waarover intensief overleg plaatsvindt met 
belanghebbenden.

Voldoende woningen
De woningbouw in Bergen op Zoom is gelukkig weer goed op gang aan het komen. 
De herstructurering van Gageldonk-West en de invulling van locaties binnen de stad 
en de Scheldevesting vorderen gestaag.
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Maar voor een aantal specifieke doelgroepen blijft het aanbod achter. Starters op de 
woningmarkt en (lage) middeninkomens, die net te veel verdienen om in aanmerking 
te komen voor een sociale huurwoning maar nog niet kunnen of willen kopen. Zij zijn 
nu aangewezen op het beperkte, in prijs-kwaliteitverhouding vaak dure, aanbod in de 
vrije huursector. En ook alleenstaanden, ouderen en mensen die zorg of begeleiding 
nodig hebben, hebben het moeilijk op de woningmarkt.

Voor deze groepen moeten er betaalbare woningen worden bijgebouwd. Zodat ook 
jongeren zich, na hun studie in een andere stad, weer kunnen vestigen in Bergen op 
Zoom als zij dat willen. En zodat wijken niet te eenzijdig worden.

D66 wil bovenal een samenhangende visie op wonen, welzijn en zorg die ook de 
mogelijkheid biedt om flexibel in te spelen op ontwikkelingen. Daarin staat onder 
meer hoe de zorg en begeleiding te organiseren voor mensen die zelfstandig wonen 
en daarbij ondersteuning nodig hebben. Er staat ook in hoe bestaande woningen – 
zowel van de woningcorporatie als van particuliere woningbezitters – geschikt worden 
gemaakt voor ouderen. Denk aan gelijkvloerse woningen, betaalbare voorzieningen 
en veiligheid in en om het huis. Daarbij wil D66 dat het woonbeleid ruimte laat voor 
slimme oplossingen en nieuwe concepten. De gemeente gaat flexibel om met de in het 
woonbeleid geldende randvoorwaarden als de situatie daarom vraagt. Voor kinderen 
die in het ouderlijk huis gaan wonen moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn op het erf een 
zorg- of aanleunwoning voor de ouders te bouwen.

Groene, leefbare wijken
In wijken en buurten moeten bewoners het gevoel hebben dat deze van hen zijn. Er 
moeten daarom verantwoordelijkheden bij bewoners komen te liggen die passen bij 
hun behoeften. We willen een

uitvoeringsplan voor het versterken van wijkcommissies of dorpsraden. Daarbij wordt 
gelet op kwaliteit, representativiteit en waarborgen voor voldoende competentie 
bij de wijkcommissies. In wijken waar de bewoners daar behoefte aan hebben of 
waar de gemeente daar noodzaak toe ziet, wordt een wijk- of buurtplan opgesteld in 
samenwerking met de bewoners en woningcorporaties.

Wij willen dat Bergen op Zoom de groenste en fleurigste gemeente van Nederland is. 
Groen in de gemeente zorg voor rust en draagt bij aan een betere leefomgeving. Een 
verzorgde omgeving stimuleert bewoners om ook zelf zorgvuldig om te gaan met hun 
omgeving en eigendommen. De gemeente sluit wijkdeals of maakt een wijkgroenplan 
met bewoners en andere belanghebbenden om een deel van het beheer van het 
openbaar groen op zich te nemen. In Halsteren en Lepelstraat is speciale aandacht 
voor behoud van het dorpskarakter.
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Dat betekent geen hoogbouw en geen bebouwing van groene gebieden. Nieuwe wijken 
worden aangelegd met behoud van groen en water. Als gemeente streven we ernaar 
dat alle wijken op termijn klimaatbestendig worden gemaakt. Hierbij zal aandacht 
zijn voor de berging voor regenwater en voor groen en natuur. Het welstandsbeleid 
blijft bestaan voor aangewezen gebieden binnen de gemeente. En bij nieuwe wijken 
wint de gemeente op tijd advies in van architecten en stedenbouwkundigen. In de 
woonwagenkampen besteedt de gemeente extra aandacht aan schoon, heel en veilig. 
Na aanleg van de nieuwe locatie Langs de Lijn bekijken we eerst of een tweede locatie 
nodig is.

Vervoer en parkeren
Reizen per fiets is goed voor het milieu en voor de gezondheid. D66 vindt het van 
belang dat de gemeente via goede en veilige fietspaden verbonden is met de kernen en 
de dorpen in de omgeving. Wij willen daarom meer fiets- en e-bikeverbindingen, veilige 
routes naar scholen en betere fietsparkeervoorzieningen. Busverbindingen, vooral voor 
ouderen heel belangrijk, moeten op peil blijven. D66 wil betere treinverbindingen tussen 
Bergen op Zoom en de Randstad en Antwerpen en Brussel. Zodat ook mensen die 
buiten onze stad werken, in Bergen op Zoom kunnen wonen en andersom. Openbaar 
vervoer moet ook duurzaam zijn. D66 wil daarom experimenteren met elektrisch 
busvervoer.

D66 wil een milieubewust en klantvriendelijk parkeerbeleid. Er komen (al dan niet 
tijdelijke) bij wijze van pilot parkeerterreinen aan het begin van de Rooseveltlaan, bij 
Philip Morris, de Zeeland of een braakliggend terrein.

Parkeerplekken nemen kostbare ruimte in. Parkeren kan daarom niet gratis. Bij het 
parkeerbeleid moet klantvriendelijkheid en transparantie voorop staan en niet de 
inkomsten. Investeer in parkeerterreinen en koppel de functie parkeren aan andere 
functies (zoals bij een multifunctionele fietsenstalling), dus bijvoorbeeld een afhaalpunt 
of toiletgebouw.
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Veiligheid
Een schone, hele en veilige leefomgeving is een voorwaarde voor mensen om 
hun leven te leven zoals zij dat willen. De overheid moet de veiligheid van mensen 
waarborgen. Behoud van privacy en keuzevrijheid staat daarbij voor D66 hoog in 
het vaandel. Helaas zijn mensen zich de afgelopen jaren in Nederland onveiliger 
gaan voelen, terwijl de criminaliteit volgens de statistieken is afgenomen.

Veiligheid wordt aangepakt in samenhang met onder meer sociaal beleid, wijkbeleid, 
onderwijs, woningontwikkeling en ruimtelijke ordening. Men moet inzetten op 
vroegsignalering. Daartoe is goede samenwerking nodig, onder meer op het punt 
van registratie, doorverwijzing en overdracht tussen politie, GGD, gemeente en 
zorginstanties. Een ander vereiste is continuïteit. Wie in een wijk werkt (maatschappelijk 
werkers, jongerenwerkers, etc.) en veel kennis heeft, moet daar kunnen blijven.

De problematiek van ondermijnende criminaliteit verdient speciale aandacht en 
een aanpak die berust op een slimme combinatie van zorg en straf. Politie, justitie, 
de belastingen, UWV, ISD en anderen moeten samenwerken bij inventarisatie en 
opsporing. Aanpak van ondermijnende criminaliteit en wijkaanpak worden bij elkaar 
gebracht. De aanpak richt zich op het weghalen van de factoren die crimineel gedrag 
aantrekkelijk maken.

Veilige buurten en wijken
In elke buurt moeten mensen zich thuis kunnen voelen. Om dat te bereiken 
gaan we preventief te werk waar het kan en handhaven we waar het moet. Onze 
buurtpreventieteams spelen een belangrijke rol bij vroegsignalering. Zij verdienen meer 
support en aandacht van de gemeente dan nu het geval is. Ook de buitengewoon 
opsporingsbeambtenaren spelen een belangrijke rol. Politietaken moeten niet worden 
overgeheveld naar boa’s.

D66 wil met beleid saamhorigheid in wijken bevorderen. En daarmee polarisatie 
een halt toeroepen. Een goede samenwerking tussen wijkagenten, wijkteams en 
maatschappelijke organisaties is hierin essentieel evenals de samenwerking tussen 
gemeente, scholen en verschillende maatschappelijke instellingen.

Verkeersveiligheid
Er zijn nog te veel onveilige kruisingen en fietsroutes binnen onze gemeente. Dat vraagt 
om een degelijke inventarisatie in overleg met belanghebbenden, een afgewogen 
prioritering en een strakke uitvoeringsagenda. D66 wil meer routes voor e-bikes om 
het gebruik hiervan te bevorderen. De gemeente zet stevig in op correcte bebording en 
handhaving om vrachtverkeer op plaatsen waar dit niet terecht is te voorkomen, zoals 
binnen bebouwde kom of op de Markiezaatsweg.
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Wekelijks rijden meerdere goederentreinen met volle vaart door onze stad. Vaak 
zitten de wagons vol gevaarlijke stoffen. Eerder is door de gemeenteraad de motie 
‘Veiligheid op het spoor’ aangenomen. Daarin werd de gemeente opgeroepen een 
intensief lobbytraject te starten met lotgenoten, tot nu toe zonder resultaat. D66 maakt 
zich zorgen over de huidige situatie en wil dat er een alternatieve route komt vanuit 
Zeeland naar Antwerpen.

Uitvoering
Verstandig uitvoeringsbeleid betekent de beperkte middelen die er zijn, zo efficiënt mogelijk 
inzetten. De gemeente gebruikt daarvoor nu de zogeheten scriptaanpak, een visie op 
hoofdlijnen. D66 wil voor de concrete uitvoering Handhavingsarrangementen. Daarin 
zijn voor de verschillende aandachtsgebieden de taken van samenwerkingspartners 
en de concrete uitvoering vastgelegd.

Gereguleerde wietteelt
Bergen op Zoom heeft al enkele jaren een zerotolerance-beleid voor coffeeshops. 
Door sluiting van coffeeshops is het aantal drugstoeristen weliswaar afgenomen, maar 
heeft het probleem zich grotendeels naar de straat verplaatst. Wietteelt leidt tot veel 
overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing kost veel geld.

D66 wil daarom een brede evaluatie van het huidige beleid. D66 is voorstander van 
gereguleerde wietteelt. Begin dit jaar nam de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel 
van D66 aan waarbij professionele wiettelers die zich aan bepaalde voorwaarden 
houden, een ontheffing krijgen van het verbod op wietteelt. Gereguleerde wietteelt 
vermindert de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik en beperkt de overlast en 
criminaliteit.

Digitale criminaliteit
Digitale criminaliteit is een vorm van criminaliteit die zich het minst aantrekt van 
gemeentegrenzen. Maar de gemeente speelt wel degelijk een belangrijke rol in de 
bestrijding. D66 wil dat de gemeente preventief beleid formuleert om toekomstige 
internetcriminaliteit en cyberaanvallen voor te zijn, zodat er geen schade ontstaat 
voor het functioneren van de gemeente of de inwoners. Daarnaast pleit D66 voor 
een preventief beleid voor kwetsbare groepen zoals scholieren die steeds vaker te 
maken hebben met allerlei vormen van digitaal pesten en baldadigheid. De gemeente 
moet haar eigen databank beschermen tegen cybercriminaliteit, zonder dat daarbij de 
privacy van inwoners in het geding komt.

Nucleaire veiligheid
De situatie rondom kerncentrale Doel baart D66 grote zorgen. D66 heeft deze situatie 
de afgelopen jaren aangekaart op landelijk niveau. Wij zullen blijven aandringen bij ons 
landelijke netwerk om de sluiting van Doel op korte termijn mogelijk te maken.
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5. Onderwijs
D66 vecht voor het beste onderwijs. Voor iedereen, want mensen moeten zich 
kunnen blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de manier waarop ze hun leven 
willen inrichten, voor kansen op de arbeidsmarkt, voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en voor het bevorderen van bevinding en dialoog. Goed onderwijs is 
een antwoord op de toenemende verschillen die ontstaan in onze samenleving.

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken 
en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is 
dat iedereen gelijke kansen heeft. Wie investeert in kansen, wil prestatie belonen, de 
welvaart delen, denkt aan de toekomst en vertrouwt op eigen kracht. Vooraf investeren 
in kansen is beter dan achteraf moeten compenseren. Daarom vindt D66 onderwijs zo 
belangrijk. 

Divers aanbod
Er moet iets te kiezen zijn binnen onze gemeente. In een regio die te maken heeft met 
bevolkingskrimp, is het ontzettend belangrijk dat de diversiteit van het onderwijsaanbod 
in stand blijft. Een goed onderwijsaanbod is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat. 
We willen nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven. Dat betekent dat het onderwijs moet 
aansluiten op het bedrijfsleven in de regio. D66 wil een HBO-opleiding in Bergen op 
Zoom.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft beperkte beleidsvrijheid als het om onderwijs gaat, maar kan 
een belangrijke rol vervullen als aanjager en verbinder tussen veel partijen die bij het 
onderwijs betrokken zijn. En kan zich samen met onderwijsinstellingen hard maken om 
de nu grote regeldruk te verminderen. D66 wil dat alle schoolbesturen één keer per jaar 
worden uitgenodigd voor een gesprek met de gemeenteraad. Op die manier hoort de 
raad uit eerste hand waar scholen tegenaan lopen en wat het gemeentebestuur kan 
doen om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente ondersteunt scholen 
door een goed aanbod van bijvoorbeeld het natuurpodium, de FitFabriek, cultuur en 
activiteiten en evenementen.

Voorschoolse educatie
De afgelopen jaren is er, mede dankzij D66, veel geïnvesteerd om de kwaliteit en 
kosten tussen kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk te trekken. De komende jaren 
wil D66 een stap verder. Dat kan door Integrale Kind Centra te realiseren: kinderopvang, 
peuterspeelzalen, het consultatiebureau, buitenschoolse opvang onder één dak. Op 
die manier worden kinderen op een soepele manier toe geleid naar basisonderwijs. 
D66 pleit voor kennisoverdracht tussen basisscholen en voorschoolse programma’s 
om integrale kindcentra te versterken.
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Basisonderwijs
Het gaat goed met het basisonderwijs in de gemeente. Met 35 basisscholen is er veel 
keuze. De kwaliteit is goed – er zijn drie excellente scholen. Tegelijkertijd rust er een 
zware taak op basisscholen om alle leerlingen van passend onderwijs te voorzien en 
is de werkdruk voor leerkrachten hoog. D66 wil daarom meer investeren in passend 
onderwijs op basisscholen en middelbare scholen (zie ‘passend onderwijs’).

Basisscholen zijn zichtbaar in buurten en wijken en een van de belangrijke punten waar 
mensen elkaar treffen. Zij kunnen een grotere rol spelen in het leefbaar houden van 
buurten dan nu het geval is. Dat kan door schoolvoorzieningen zoals het schoolplein 
of een sportveld door de wijk te laten gebruiken. Bijvoorbeeld door de wijkcommissie 
gebruik te laten maken van een lokaal, of door kinderen na schooltijd op het schoolplein 
te laten spelen.

Om meer jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de techniek, sloten 
onderwijsorganisaties in 2013 een Nationaal Techniekpact 2020. Daarin staat dat in 
2020 op alle basisscholen in Nederland aandacht voor techniek komt. Want kinderen 
maken in groep 7 en 8 vaak al de keuze of ze de technische kant opgaan of niet. 
Basisscholen moeten daar op anticiperen. Er gebeurt op de Brabantse Wal al heel 
veel. Er is bijvoorbeeld een natuurpodium. Bassischolen moeten daar gebruik van 
maken. De gemeente kan hen in contact brengen met het bedrijfsleven.

Voortgezet onderwijs
De kwaliteit en het aanbod van het voortgezet onderwijs in Bergen op Zoom moet de 
komende jaren omhoog. Bergen op Zoom heeft binnen de regio een centrumfunctie. 
Met een goed onderwijsaanbod kan de stad veel betekenen voor de kansen van 
jongeren en voor het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. D66 wil daarom 
een HBO-opleiding in de stad. Goed beroepsonderwijs dat aansluit bij de economische 
speerpunten in de regio.

Het is van cruciaal belang dat er een sterk VMBO komt in Bergen op Zoom. Het 
VMBO staat nu te zeer los van andere stromingen in het voortgezet onderwijs en er is 
onvoldoende aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs. D66 wil het zelfstandig 
gymnasium behouden. De scholen voor VO moeten met elkaar overleggen om, met 
het oog op de krimp, een levensvatbaar VMBO, HAVO en VWO te garanderen.

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters moet naar nul. De gemeente moet daarnaast 
investeren in maatschappelijke ontwikkeling en preventie, bijvoorbeeld door 
programma’s financieel te ondersteunen voor een gezonde leefstijl, omgaan met 
drugs, educatie van burgerrechten en –plichten en ondersteuning bij problematiek 
zoals pesten.
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Passend onderwijs
D66 wil dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Om te zorgen dat ieder kind de zorg 
en begeleiding krijgt die het nodig heeft, moet de zorg nog beter op het onderwijs 
aansluiten. De gemeente moet de samenwerking tussen alle partners – jeugdzorg, 
het onderwijs, leerplichtambtenaren, huisarts – aanjagen en versterken. Er moet 
samen met deze partijen een protocol worden gemaakt waarin staat wie wat doet. 
De bestaande regionale samenwerkingsverbanden moeten transparanter. Bergen op 
Zoom krijgt als centrumgemeente immers ook leerlingen uit andere gemeente van de 
Brabantse Wal, die hun eigen jeugdzorg organiseren.

Volwassenenonderwijs
Ook op latere leeftijd moeten mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Extra 
belangrijk nu de arbeidsmarkt flexibeler wordt. Goed overleg tussen gemeente, 
onderwijsinstellingen en werkgevers blijft daarom ook de komende jaren belangrijk. 
En er ligt een verantwoordelijkheid bij mensen zelf om zich te blijven ontwikkelen en 
aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. D66 is voor de oprichting van een 
Volksuniversiteit in deze regio.

Laaggeletterdheid
D66 heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in het bespreekbaar maken en het 
aanpakken van laaggeletterdheid. Dat resulteerde onder meer in de oprichting van 
het Taalhuis, onderdeel van een keten waar ook problemen zoals schulden worden 
aangepakt. D66 is trots op die aanpak. Laaggeletterdheid is een ernstig maatschappelijk 
probleem dat de laatste jaren steeds zichtbaarder wordt. De komende periode moet 
de gemeente ervoor zorgen dat alle initiatieven en actieve partners op dit gebied elkaar 
goed weten te vinden.

Kansen voor statushouders
D66 wil dat statushouders, zodra zij in Bergen op Zoom komen wonen, meteen starten 
met taalonderwijs en stages. De gemeente moet financieel bijspringen voor onderwijs 
op maat. En bemiddelt tussen VluchtelingenWerk en werkgevers om voor arbeids- en 
stageplaatsen te zorgen
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Welzijn en zorg
Mensen moeten zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. En zo weinig mogelijk 
afhankelijk zijn van de overheid. Dat betekent dat we moeten investeren in welzijn.

In kansen voor mensen om zichzelf te ontwikkelen in een gezonde leefomgeving. 
Dat betekent meer aandacht voor preventie. Investeren in goed opletten op school, 
bijvoorbeeld, zodat een kind met problemen op tijd wordt geholpen en uiteindelijk níet 
in een jeugdzorginstelling terecht komt. Investeren in sport op school en voorlichting 
over roken, zodat mensen langer gezond blijven. En zorgen dat iedereen, ook mensen 
met een beperking, zoveel mogelijk in de maatschappij kunnen meedoen.

Voor mensen die langdurig ziek zijn of om een andere reden hulp nodig hebben, moet er 
een stevig vangnet zijn. Dat vangnet moet voor iedereen toegankelijk zijn. Verschillende 
disciplines moeten met elkaar samenwerken zodat mensen zoveel mogelijk bij één 
loket terecht kunnen. Ook op sociaaleconomisch vlak moet er een stevig vangnet 
zijn. Dat vangnet moet niet alleen hulp maar ook nieuwe kansen bieden. Bijvoorbeeld 
begeleid wonen voor mensen die vanuit de maatschappelijke opvang weer zelfstandig 
willen gaan wonen. En een vorm van financiële bijstand waar mensen naast mogen 
werken.

Werken aan een inclusieve samenleving
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de organisatie van het sociaal domein. 
Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, participatie, 
langdurig zieken en ouderen overgenomen van de Rijksoverheid en de provincie. 
Door veranderingen in de (geestelijke) gezondheidszorg wonen ouderen en mensen 
met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking vaker zelfstandig in de wijk. 
Hiermee wil de Rijksoverheid de zelfredzaamheid vergroten en de kosten van onze 
gezondheidszorg beheersen.

Dat biedt kansen, maar vraagt ook veel van inwoners. De samenleving moet ruimte 
creëren voor personen die om wat voor reden ook minder goed mee kunnen. Dat 
vraagt van de gemeente om een vernieuwende visie op zorg en welzijn, meer gericht 
op maatschappelijke ondersteuning en preventie. Tijdens toekomstgesprekken in onze 
gemeente gaven inwoners aan behoefte te hebben aan saamhorigheid, elkaar leren 
kennen en erbij horen. De gemeente moet daarbij helpen door sociale infrastructuren 
aan te leggen en door burgers te ondersteunen als ze met eigen initiatieven bij de 
gemeente aankloppen.
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Focus op preventie
D66 wil meer focus op preventie in het sociaal domein. Dat betekent dat de gemeente 
meer investeert in het zo gezond mogelijk inrichten van de samenleving en kansen 
voor iedereen. De komende jaren wil D66 meer maatschappelijke ondersteuning in 
wijken en buurten, meer voorlichting over gezondheidsrisico’s en betere communicatie 
richting inwoners over waar ze terecht kunnen met een hulpvraag.

Ondersteuning in wijken en buurten
Vroegsignalering helpt om huishoudens waar meerdere problemen spelen, op tijd 
naar hulp toe te leiden. D66 wil daarnaast extra aandacht voor de ondersteuning van 
kwetsbare mensen die zelfstandig in een wijk wonen, waaronder mensen met een licht 
verstandelijke beperking, ouderen die slecht ter been zijn, mensen met dementie of 
mensen met psychische problemen.

Er is een groter aanbod nodig aan dagbesteding, buurtaccomodaties en sociale 
ondernemers. De gemeente kan oudere bewoners attenderen op tijdig investeren in 
hun woning. Ouderen kunnen zelf ook een grote rol spelen in deze ontwikkelingen; 
vraag hen om mee te denken. D66 wil zorgnetwerken in buurten, zoals een netwerk 
van burenhulp waardoor mensen elkaar beter weten te vinden.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk aspect om de hervormingen in de zorg in goede 
banen te leiden. Een aantal bevolkingsgroepen binnen Bergen op Zoom maken relatief 
weinig gebruik van de beschikbare gezondheidszorg en begeleiding. Bijvoorbeeld 
ouderen en inwoners met een migratieachtergrond. De gemeente moet werk maken 
van interculturele communicatie. Zij kan hiervoor samenwerken met organisaties zoals 
onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, kerkelijke instellingen.

Vrijwilligerswerk
Mensen die zich inzetten als mantelzorger, voor verenigingen, voor het sociaal beheer 
van de buurt of andere vormen van maatschappelijk werk, verdienen erkenning en 
waardering D66 wil dat de vrijwilligersacademie – een goed instrument waar vrijwilligers 
elkaar in het zonnetje zetten en via lezingen en workshops van elkaar kunnen leren – 
extra manuren en meer financiële ondersteuning van de gemeente krijgt.

Integrale toegang
De gemeente, de inwoners en de zorgleveranciers beginnen hun weg te vinden in de 
samenwerking in het nieuwe stelsel. De komende jaren moet de gemeente werken 
aan betere dienstverlening; zogeheten integrale toegang. Iedereen die aanklopt bij 
de gemeente met een hulpvraag moet zonder belemmeringen worden geholpen. 
Dat vraagt binnen de gemeente om goede samenwerking en dus zo min mogelijk 
schotten tussen de verschillende disciplines. D66 wil dat de gemeente schuldsanering, 
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Vernieuwing
Artsen, zorgorganisaties en maatschappelijke ondersteuning weten elkaar steeds 
beter te vinden in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet 
langdurige zorg. D66 wil dat de zorg zich de komende jaren richt op vernieuwing, 
onder meer door technische innovatie (domotica) beter te benutten. Mensen met 
een zwaarder zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen. Daarvoor is passende 
ondersteuning nodig. Dat vraagt om maatwerk, coaching en goede samenwerking 
tussen partijen.

Jeugdzorg
Goede jeugdzorg betekent dat de jongere centraal staat in het beleid. Recent onderzoek 
laat zien dat het beleid van de gemeente dat zich richt op één gezin, één plan en één 
regisseur nog niet in orde is. De regierol is niet altijd duidelijk en de samenwerking en 
kostenbeheersing zijn nog onvoldoende in beeld.

D66 wil dat hulp zoveel mogelijk aan huis geboden wordt. Jeugdzorg moet niet alleen 
kijken naar het gezin, maar ook naar de school en verdere omgeving van het kind. Door 
tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp 
moeten uithuisplaatsing zo veel mogelijk voorkomen worden. De gemeente moet voor 
goede samenwerking zorgen tussen jeugdzorg en partners als het onderwijs. Ook als 
die partners in een andere woonplaats dan de woonplaats van het kind gevestigd zijn.

Vroegtijdige schoolverlaters, jongvolwassenen zonder startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt, alleenstaande jongeren en jongeren met een lichte beperking verdienen 
blijvend aandacht. Mede dankzij D66 kunnen zij nu terecht bij Dynamo, een traject 
waarbij ze begeleiding krijgen.

Werk en inkomen
Zoveel mogelijk mensen moeten (weer) aan het werk. Dat betekent onder meer dat de 
gemeente intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een 
WW-uitkering in de bijstand raken. Werkzoekenden moeten vrijwilligerswerk kunnen 
doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en kans op werk vergroten.

De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door 
werkervaringsplaatsen te bieden. En door anoniem solliciteren in te voeren bij de 
gemeente en samenwerkings- en aanbestedingspartners. Uit onderzoek blijkt dat nog 
steeds mensen worden beoordeeld op basis van hun achtergrond in plaats van hun 
kwaliteiten.

Sociale werkplaatsen
D66 streeft ernaar zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar een 
volwaardige baan te begeleiden. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk.
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Daarom is het belangrijk dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor sociale 
werkplaatsen en beschermde werkplekken. D66 wil dat de gemeente werkgevers in 
de regio overtuigt deze werkzoekenden zoveel mogelijk een werkplek te geven. De 
gemeente moet hieraan bijdragen door zelf beschermde werkplekken beschikbaar 
te blijven stellen. En als opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij 
aanbestedingen.

Experiment onvoorwaardelijke bijstand
D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand. Het komt voor 
dat iemand die gaat werken, bruto minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. 
De huidige regelgeving rond de bijstandsuitkering is bovendien te veel gebaseerd op 
wantrouwen, controle en verantwoording.

D66 pleit daarom landelijk en lokaal voor het experiment onvoorwaardelijke bijstand. 
Een mogelijke opstap naar een basisinkomen voor alle Nederlanders. Dit is een vast 
bedrag per maand dat mensen ontvangen zonder verdere voorwaarden. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen hierdoor meer ruimte voelen om zelf te gaan ondernemen. De 
resultaten van het experiment kan de gemeente gebruiken om de grote complexiteit 
van het stelsel te verminderen.

Kwetsbare groepen
De groep mensen die tijdelijk of structureel financiële ondersteuning nodig heeft is 
divers: chronisch zieken, (ex)verslaafden, mensen met psychische of psychiatrische 
problemen, ZZP’ers met een wisselend inkomen of schoolverlaters. D66 wil dat deze 
diversiteit beter zichtbaar wordt in het beleid van de gemeente.

Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht. De gemeente moet kinderen 
die in armoede opgroeien ondersteunen in sport en cultuur op school, (verborgen) 
armoede signaleren en het bedrijfsleven betrekken in de aanpak. En informeren over 
de mogelijkheden. Nu maakt slechts één op de drie kinderen die daar recht op hebben, 
gebruik van sociale voorzieningen voor maatschappelijke participatie.

Financiën en verantwoording
Het sociaal domein maakt ongeveer een derde deel uit van de gemeentelijke begroting. In 
de afgelopen jaren hebben we gezien dat er grote onzekerheid is over de inschattingen 
en de uitkeringen van de Rijksoverheid. Dit maakt gemeentelijk financieel beleid onzeker. 
D66 wil een sterke lobby richting landelijke overheid om de geldstromen te stabiliseren 
en recht te doen aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden. De besteding en 
verantwoording over dit budget moet zo overzichtelijk mogelijk gepresenteerd worden. 
Geld voor de zorg moet ook daadwerkelijk alleen aan zorg worden uitgegeven. Sterkere 
inzet op preventie en ondersteuning zal op lange termijn de kosten in de zorg doen 
verschuiven van zorg naar welzijn. De gemeente moet daar de komende jaren rekening 
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Cultuur en sport
Mensen ontwikkelen zich ook ná school- of werktijd, door te sporten en te 
ontspannen. De gemeente kan daar een positieve bijdrage aan leveren door 
ervoor te zorgen dat iedereen daartoe de mogelijkheden heeft. Dat draagt bij aan 
persoonlijke ontwikkeling. En aan een gezonde en leefbare samenleving.

Samen gezond
Bewegen houdt mensen langer gezond. En het brengt mensen samen: mensen met 
verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen op het sportveld en in het 
park met elkaar in contact. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te 
gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. D66 vindt dat onacceptabel: 
iedereen verdient gelijke kansen.

D66 vindt dat verenigingen en andere sportaanbieders altijd zoveel mogelijk zelfredzaam 
moeten zijn. Gemeenten hebben wel de verantwoordelijkheid om (financieel) bij te 
dragen aan het bouwen van accommodaties en het inrichten van de openbare ruimte. 
Zij moeten ook sport en beweging op school bevorderen en kwetsbare groepen 
ondersteunen. Evenementen als de Avondvierdaagse, Monumentenloop en de 
Roparun blijven we organiseren.

FitFabriek
De FitFabriek doet goed werk in onze gemeente. Dit facilitairbedrijf organiseert 
sportevenementen in buurten en wijken, ondersteunt scholen in hun sport en 
bewegingsonderwijs en faciliteert het gebruik van sportlocaties. D66 wil de FitFabriek ook 
inzetten om sportverenigingen te ondersteunen bij het verbreden en professionaliseren 
van hun aanbod. Zodat zij bijvoorbeeld ook sport kunnen aanbieden aan mensen met 
een beperking en aandacht besteden aan (voorkomen van) agressie op en rond het 
veld.

Buitengebied
Het buitengebied van Bergen op Zoom is voor veel inwoners een geliefde plek om te 
bewegen en hun vrije tijd door te brengen. D66 juicht het bestaan van de route van 
Turf, het natuurpodium, het Klimbos en de Kraaijenberg toe. We willen ook watersport 
bevorderen. De gemeente moet aandacht hebben voor de waterkwaliteit en de 
aansluiting op open water onderzoeken.

Kunst en cultuur
Anders dan veel andere gemeenten geeft Bergen op Zoom nog altijd veel geld uit aan 
cultuur. D66 vindt dit op zich begrijpelijk. Bergen op Zoom is een stad met een rijke 
historie, veel monumenten en een bijzonder actief cultureel leven.
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D66 ziet hier de waarde van in: cultuur verbindt en heeft educatief, maatschappelijk en 
economisch nut. We streven daarom naar een divers aanbod van kunst en cultuur dat 
betaalbaar is voor alle inwoners en dat het toerisme in de stad bevordert.

Wel vinden we dat de gemeente het geld voor kunst en cultuur slimmer moet 
besteden. Efficiënter, minder gericht op citymarketing en meer gericht op vernieuwing 
en (culturele) diversiteit

Markiezenhof
Neem bijvoorbeeld het Markiezenhof. Een prachtig gebouw met veel potentie. Maar het 
beleid mist richting. Het gebouw oogt gesloten en de verbinding tussen geschiedenis 
en heden mist. Een aantal mooie tentoonstellingen van de afgelopen jaren (de etsen 
van Rembrandt en de zilvertentoonstelling) laten zien wat mogelijk is. D66 wil stevige 
promotie, investering in de kwaliteit en vernieuwingskracht van het personeel. Niet 
storytelling moet het doel zijn, maar het tonen van goede kunstwerken die landelijke 
interesse wekken. Het Markiezenhof als Museum van de Lage Landen, dat de 
verbinding toont tussen cultuur, politiek en economie en een link legt tussen kunst 
en het gewone leven. De gemeente moet inzetten op vernieuwing en kan hiervoor 
subsidie bij de overheid proberen aan te trekken.

Nieuwe tradities
Bergen op Zoom heeft een divers aanbod aan kunst en cultuur. Denk aan Vastenavend, 
de Maagd, maar ook aan gedichten op gevels, de bibliotheek, de ontwerp-traditie en 
culinaire festivals als Proefmei en Buitengewoon. Bij het verstrekken van subsidies 
moeten vernieuwing en diversiteit belangrijke criteria zijn. Projecten moeten tradities 
niet alleen in ere houden, maar ook vertalen naar het heden. En nieuwe tradities 
scheppen. Met name de tradities van onze huidige multiculturele samenleving moeten 
meer podium krijgen en ingebed worden in ons gezamenlijk cultureel leven.

Educatie
Met het Centrum voor de kunsten heeft Bergen op Zoom een royaal, mooi en modern 
aanbod om talenten te ontwikkelen. Dat kost veel geld, maar is het ook waard. D66 
wil de toegankelijkheid van het CKB verder vergroten en zorgen dat de financiële 
drempel met name voor jonge gezinnen wordt verlaagd om gebruik te maken van deze 
faciliteiten. Het CKB moet worden ingezet voor het vergroten van het multiculturele 
educatieve aanbod, de aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs en voor 
activiteiten in wijken en buurten.
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Bestuur en financiën
In het voorwoord van dit programma zeiden we het al: politiek bedrijven en 
besturen is complex geworden. Gemeenten hebben er veel taken bijgekregen. 
En het vertrouwen van mensen in de politiek en het bestuur lijkt af te nemen. De 
afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om dat vertrouwen te herstellen. Door 
bewoners uit te nodigen mee te praten en mee te doen. Door transparant te zijn: 
laten zien wat je doet en waarom je dingen doet. En door daar duidelijk over te 
communiceren.

D66 wil daar de komende jaren nog meer op inzetten. Nog beter haar best doen om 
dichterbij inwoners te staan. We willen dat de politiek beter luistert, minder vertelt, 
anders organiseert en anders uitvoert. Met een gemeentebestuur dat in staat is om 
inwoners op tijd en op de juiste manier te betrekken én om krachtig op te treden, 
eerlijk en integer te handelen, in te spelen op wensen van bewoners en adequaat 
en begrijpelijk te communiceren. Dat is nodig om alle kansen die er liggen op het 
gebied van duurzame economische groei, stadsontwikkeling, zorg, participatie en 
onderwijs te benutten. D66 is een progressieve partij. We zijn voor democratische en 
bestuurlijke vernieuwing, voor het versneld invoeren van duurzame maatregelen en 
voor het verminderen van de grote regeldruk.

Een sterkere gemeenteraad
De gemeenteraad is cruciaal voor democratische besluitvorming en controle achteraf. 
Zij moet beslissen over hoofdpunten van het beleid en controleren of dat beleid goed 
wordt uitgevoerd. Het gemeentebestuur gaat over de uitvoering en betrekt inwoners 
daar zoveel mogelijk bij. Dat laatste gaat goed. 

Het werd de afgelopen jaren echter steeds moeilijker voor de raad om haar rol te 
vervullen. De raad weet meer, maar beslist over minder zaken. En er is een lappendeken 
aan samenwerkingsverbanden waar de raad nauwelijks invloed op heeft. D66 wil 
dat de gemeenteraad opnieuw de zeggenschap krijgt die ze nodig heeft om haar 
verantwoordelijkheid uit te voeren: beleidskaders bepalen en het gevoerde beleid 
controleren.

Burgerparticipatie
Goede burgerparticipatie komt de lokale democratie ten goede. De afgelopen 
collegeperiode laat zien dat er veel gebeurt, maar ook dat de praktijk weerbarstig 
is. D66 hecht aan voortgaande inspanningen op dit gebied. De volgende aspecten 
dienen daarbij als richtsnoer: Deel de gezien de situatie en project passende 
verantwoordelijkheden; de overheid mag zich niet onttrekken aan haar eigen publieke 
verantwoordelijkheid; bij iedere vorm van burgerparticipatie moet de representativiteit 
gewaarborgd zijn; burgerparticipatie kan niet zonder bijbehorende cultuurverandering 
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Gemeente Brabantse Wal
D66 wil een sterker bestuur. Daarvoor moet er een einde komen aan de lappendeken 
van samenwerkingsverbanden. We zijn (op termijn) voor een gemeentelijke herindeling 
van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen tot de nieuwe gemeente 
Brabantse Wal. In de toekomstvisie van onze gemeente gaan we daarom meer uit 
van de plaats van de gemeente binnen de regio. Ontwikkelingen in economie en 
woningmarkt plaatsen we in een regionaal karakter. Dat heeft gevolgen voor beleid 
op bedrijventerreinen, vestigingsklimaat, arbeidsmarktbeleid en te bouwen woningen.

Gekwalificeerd gemeentebestuur
Het college van burgemeester & wethouders moet niet worden samengesteld op basis 
van politieke afwegingen alleen, maar ook op basis van de meeste geschikte mensen 
in een goede samenstelling. Collegeleden moeten in staat zijn om op integere en 
overtuigende wijze leiding te geven aan de ambtelijke organisatie en deze organisatie te 
stimuleren tot een werkwijze die past bij een modern en responsief gemeentebestuur.

Geloofwaardigheid, legitimiteit en slagkracht zijn hier de sleutelwoorden. Dat vereist 
een organisatie waarin op een integrale wijze wordt gewerkt en waarin de afdelingen 
die betrokken zijn bij een dossier op adequate wijze met elkaar samenwerken.

Financiën
De gemeente Bergen op Zoom herstelt zich gelukkig van het debacle met de 
grondexploitatie Bergse Haven. Door reserves te gebruiken, doordat de economische 
crisis voorbij is en doordat lasten zijn verschoven. En dankzij extreem lage rente, 
waardoor de financiering van de schuld betaalbaar is. De gemeente raakt geleidelijk af 
van de grondvoorraad doordat de woningmarkt aantrekt. 

D66 heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor een transparanter financieel beleid. 
Dat blijven we de komende jaren doen. D66 zet zich al vele jaren in om te komen 
tot lagere lasten voor de inwoners van Bergen op Zoom. De inwoners van Bergen 
op Zoom wonen in een prachtige gemeente, met een mooie binnenstad, veel goed 
onderhouden groen en wegen en een groot cultuuraanbod. De gemeente is mede 
daardoor een dure gemeente. Weliswaar zijn de lasten de laatste jaren niet gestegen, 
maar ze kunnen omlaag. Daar willen we voor zorgen door een kleinere, kwalitatief 
betere ambtelijke organisatie, een betere kostenbeheersing binnen de begroting en 
verdere verlaging van de kosten voor afvalverwerking.
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Toekomstvisie
De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode een aanzet gegeven tot een 
geactualiseerde toekomstvisie. Daarin zijn de bewoners nadrukkelijk betrokken geweest. 
De nieuwe gemeenteraad zal moeten komen tot afronding van de toekomstvisie en 
daarin opnieuw haar positie moeten bepalen in relatie met name tot het realiseren van 
een duurzame samenleving, de positie en rol van de gemeente en gemeenteraad in 
regionaal verband, de verkleining, maar kwalitatieve versterking van de gemeentelijke 
organisatie en het streven naar lagere lasten voor de burger. Het is van groot belang dat 
het enthousiasme en de vele ideeën van de deelnemers aan de toekomstgesprekken 
een adequaat antwoord krijgen en, waar van toepassing, worden geïntegreerd in het 
beleid.
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