Beleidsruimte
Een GEMEENTE heeft veel verschillende TAKEN:

✓ Ze houdt bij wie er in de gemeente wonen.
✓ Geeft in de Basisregistratie Personen (BRP) officiële documenten uit zoals een paspoort of
identiteitskaart en een rijbewijs.
✓ Geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
✓ Is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de
participatiewet en de Jeugdzorg.
✓ Is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en zorgt voor leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben.
✓ Maakt de bestemmingsplannen waarin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk
deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.
✓ Houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met de Provincie en
woningcorporaties.
✓ Legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan, en zorgt ervoor dat ze onderhouden
worden.
✓ Is uitvoerder van de Wet milieubeheer en regelt onder andere de gescheiden inzameling
van huisvuil.
✓ Geeft subsidies aan bijvoorbeeld een zwembad of bibliotheek.
✓ Zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn.
✓ Zorgt voor de handhaving van de openbare orde.
✓ Onderhoudt sport- en cultuurvoorzieningen.
Gemeenten hebben eigen inkomsten en krijgen geld van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen
zij hun wettelijke taken uitvoeren. De eigen inkomsten komen uit belastingen en bezittingen,
zoals een gemeentelijk bedrijf. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten geld van de
Rijksoverheid. Daarnaast zijn er speciale uitkeringen van het Rijk aan gemeenten en
provincies.
Op basis van de wettelijke taken van een gemeente, de regionale
samenwerkingsverbanden en de geplande inkomsten de komende vier jaar, is er een
beperkte vrije beleidsruimte. Daarin kan het CDA zich onderscheiden!

De CDA Visie
Vanuit onze christelijke traditie geven wij vorm aan de plannen op lokaal niveau.
De huidige politiek gaat vooral om middelen. De kunst is om het doel weer centraal te stellen.
Wat geven we door aan onze (klein)kinderen? Hoe maakt het CDA de vertaalslag naar:

• Wonen, Economie, Landbouw en Duurzaamheid.
• Zorg, Dienstverlening, Onderwijs, Veiligheid en Financiën.
• Lokale identiteit, Kunst, Cultuur, Verenigingen en Voorzieningen.
Daarbij zal de rechtgeaarde CDA-er altijd een afweging maken tussen Eigen Belang en Algemeen
Belang. Met andere woorden: luisteren naar de argumenten van de verschillende belanghebbenden
en deze meewegen in de besluitvorming. Tegelijkertijd gaat het om een eerlijke houding, soms
kunnen we ook zaken niet realiseren omdat die stroken met het algemeen belang of de wet. Dat is
de kern van een democratie, die wij van harte respecteren.
Geïnspireerd en gevoed door de bron van haar grondbeginselen, staat het CDA voor:

•
•
•
•

solidariteit, persoonlijke verbondenheid met je omgeving en je dorp
goed rentmeesterschap, zorg voor natuur, cultuur en de economie
gespreide verantwoordelijkheid, hulde aan het maatschappelijk initiatief en de vrijwilliger
publieke gerechtigheid en bescherming van de menselijke waardigheid

Vanuit die beginselen leveren onze politici integer, transparant, betrokken en inspirerend hun
bijdrage aan onze Gemeente.
Onze kiezers zijn traditioneel in de goede zin van het woord. Zij dragen graag hun steentje bij. Zij zijn
actief betrokken mensen en staan midden in de samenleving. Zij beschouwen veranderingen
welwillend én kritisch.
Het CDA staat voor een vitale, veilige en zorgzame samenleving. Voor jong en oud en voor alle
gezindten. Met elkaar en voor elkaar met oog voor de eigenheid van onze vele wijken en buurten.
Het CDA heeft een luisterend oor en zoekt naar een rechtvaardige balans tussen de individuele
belangen en het algemeen belang. Het CDA is daarin open, eerlijk en doortastend.

WAT wil het CDA?

•
•
•
•
•
•

Veiligheid, geborgenheid en leefbaarheid in de directe woonomgeving.
Een Nederlandse eigenheid te midden van uiteenlopende culturen.
Een toegankelijk gemeentelijk apparaat en een vlotte behandeling van vragen.
Betaalbaarheid van zorg en pensioen.
Betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en kunstenaars.
Een florerend en gezond buitengebied.

CDA, gewoon goed!

WONEN
De gemeente Bergen staat op een belangrijk kruispunt. Tijdens de gemeenteraads-verkiezingen van
2018 bepalen wij als inwoners wat wij willen doorgeven aan de generatie na ons. Als het aan het CDA
ligt, is dat een bruisende gemeente; een gemeente waarin jong en oud zich thuis voelt, waarin ruimte
is voor nieuwe ontwikkelingen en waarin we met respect omgaan met onze (cultuur)historie zonder
van onze gemeente een openluchtmuseum te maken.
Woonbeleid
Bergen dreigt langzaam te verworden tot het Benidorm van het noorden. Het CDA wil onze kernen
levendig houden en onze voorzieningen behouden. Als gemeente moeten wij inzetten op het
aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Dat begint met het bouwen van veel meer betaalbare
woningen. Voor mensen zijn wonen en de leefomgeving essentieel. In het gemeentelijk beleid
moeten de woonwensen van burgers centraal staan. Bij het CDA is het woonbeleid gericht op
kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het over duurzame woningen, over
woningen die aansluiten bij woonwensen en bestendig zijn voor verschillende levensfasen. De
herziene Woningwet en het bestemmingsplan maken het mogelijk huisjesmelkers en onttrekking van
(tweede) woningen aan de woningvoorraad aan te pakken. De uitdaging in het realiseren van
betaalbare woningen binnen onze gemeente is te voorkomen dat deze na enkele jaren met grote
winsten worden doorverkocht.
Gemeentelijke voorzieningen
Voor het binnenhalen van meer jongeren en jonge gezinnen is het niveau van onze gemeentelijke
voorzieningen belangrijk. De komende jaren staan deze voorzieningen onder druk. De politiek moet
daarin lastige keuzes maken. Het CDA wil al onze kernen leefbaar houden, daarom moeten
basisvoorzieningen als bibliotheken, sportaccommodaties en basisscholen behouden blijven. Soms
dreigen voorzieningen te verdwijnen waar de gemeente niet direct invloed op heeft, zoals een busaansluiting of een pinautomaat. Het is dan aan de gemeente om als vertegenwoordiger van haar
inwoners bij de bevoegde instanties tot het uiterste te blijven aandringen op het behoud van deze
voorzieningen.

WAT wil het CDA:

• 900 woningen bouwen in de gemeente Bergen.
• Invoering van een erfpachtstelsel om sociale woningbouw betaalbaar te houden (
inmiddels ligt er al een initiatiefvoorstel).
• Voorrang voor (kinderen van) inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen
• Starterslening met gemeentegarantie opnieuw herinvoeren.
• Een gemeentelijke verhuisbrigade om ouderen te helpen verhuizen naar een passende
woning zodat doorstroming wordt gestimuleerd.
• Een jaarlijkse bouwbegroting met nieuw te bouwen woningen per kern.
• Vrijstelling van leges bij het splitsen van woningen om meer betaalbare woningen te
realiseren.
• De afspraken bij Ecodorp handhaven. Anders inzetten op sociale woningbouw en ateliers.
• Een kortdurend verblijf in een recreatiewoning binnen de bebouwde kom moet weer
worden toegestaan.
CDA, gewoon goed!

ECONOMIE
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. In een eerlijke economie kunnen mensen profiteren van
een goed economisch klimaat en krijgt iedereen de kans om met zijn talenten een eerlijk inkomen te
verwerven. Het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers
gaan niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en
overheden. In een eerlijke economie is naast betaald werk ook ruimte voor andere taken, zoals
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het CDA wil de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid
laten groeien. Veel inwoners zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels
afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. De gemeente kan de
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie. Zij kan bedrijven ondersteunen
door het verminderen van de regeldruk en het voeren van een gunstig vergunningenbeleid.

Recreatie en toerisme
Onze lokale economie drijft op de kurk die recreatie en toerisme heet. Ook voor de eigen inwoners is
de beleving van hun omgeving belangrijk. Voor winkeliers en horecabedrijven groeien de
overlevingskansen als onze dorpen aantrekkelijk zijn voor bezoekers en expats die zich hier willen
vestigen. Een belangrijke opdracht voor de toekomst van de gemeente is het bevorderen en
aanjagen van ontwikkelingen die toerisme en recreatie ten goede komen. Waar mogelijk schept zij
de voorwaarden waarin ondernemers en ontwikkelaars de verantwoordelijkheid pakken in het
versterken van de lokale economie.

WAT wil het CDA:

• Een voorziening waarmee inwoners één uur gratis kunnen parkeren binnen de gemeente.
Dit werkt drempelverlagend voor het doen van lokale en dagelijkse boodschappen.
• Ondergrondse parkeergarages onder meer in Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Bergen
Centrum en Schoorl.
• Bedrijven en zelfstandige ondernemers, maar ook toeristen en huishoudens willen via
breedband verbonden zijn met het internet. Het CDA bepleit een snelle uitrol van
glasvezel in de hele gemeente en dus ook in de buitengebieden.
• Een oplossing voor het kruispunt Kogendijk - N9
CDA, gewoon goed!

Land- en tuinbouw
De gemeente Bergen heeft, mede door het gunstige klimaat, een lange traditie van land- en
tuinbouw. Onze lokale producten zijn van topkwaliteit en worden wereldwijd geëxporteerd. Neem
bijvoorbeeld onze bloembollensector. Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen natuur, landen tuinbouw en recreatie. Onze landbouwers zijn ook onze groenbeheerders. Het groene, weidse
landschap draagt bij aan het welzijn en het geluk van mensen. En verhoogt de omgevingskwaliteit
waar Nederland geliefd voor is. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar en moet dus
zorgvuldig worden overwogen. Dit geldt vooral voor de teruggave van landbouwgrond aan de natuur
en in mindere mate voor het toevoegen van woonareaal.
Duurzaam en eerlijk
Een eerlijke economie is een duurzame economie. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de
gemeente en voor de wereld die wij doorgeven. Het liefst in een betere staat dan toen wij hem
aantroffen. Duurzaamheid betekent meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn.
De kenmerken van een duurzame arbeidsmarkt zijn ook goed (vak)onderwijs, in je eigen omgeving en
met het leren van vaardigheden hoog in het vaandel. Het CDA wil daarom aansluiten bij lokale
initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers.

WAT wil het CDA:

• Waardevolle agrarische grond niet omzetten in natuur.
• Meer ruimte voor agrarische bedrijven voor nevenfuncties, zoals kamperen bij de boer of
een boerderijwinkel.
• Alle agrarische bouwkavels standaard 2,5 ha groot.
• Een ruimer beleid voor het telen van mais.
• Agrariërs zijn weer baas op eigen bedrijf; gemeentelijke regels die agrariërs beperken in
hun bedrijfsvoering zo veel mogelijk schrappen.
• Verharding van de bermen in het buitengebied.
CDA gewoon goed!

ZORG, ONDERWIJS EN WELZIJN
In een gemeenschap leef je niet alleen met elkaar, je bent er ook voor elkaar. Voor het CDA telt ieder
mens; jong, senior, gezond of beperkt. Iedereen heeft recht op kansen en
ontplooiingsmogelijkheden, op het wegnemen van belemmerende factoren waar mogelijk.
We worden allemaal steeds ouder. De zorg voor elkaar wordt steeds belangrijker; in de familie of in
kleinschalige voorzieningen in de buurt. Het CDA stimuleert deze nabije zorg en ondersteunt het
zware werk van mantelzorgers. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten altijd kunnen
blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Dat is geen gunst, dat is oprechte en blijvende
solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben.

Zorg en Welzijn
Zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen, in alle kernen en dicht bij huis is. Dat kan bijvoorbeeld in
multifunctionele centra en steunpunten, zoals huiskamers. We willen de mogelijkheden voor
ouderen die nog thuis wonen om in een verzorgingstehuis te gaan eten, uitbreiden. Kernen moeten
makkelijk bereikbaar blijven met het openbaar vervoer.
Het CDA wil dat mensen kunnen blijven deelnemen aan het gemeenschapsleven. Wij willen extra
inzetten op communicatie met de bewoners over de mogelijkheden te kunnen (blijven) meedoen. In
onze gemeente hoeft niemand eenzaam te zijn.
Binnen de kernen komen waar mogelijk bankjes op de routes naar de centra.
Vroegtijdig signaleren zorgbehoefte
Wie het op eigen kracht niet lukt, bijvoorbeeld door eenzaamheid, opvoedkundige of psychische
problemen, krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Het CDA vindt signalering en
hulpverlening in de wijk dicht bij de inwoners heel belangrijk. De sociale wijkteams hebben hierin een
speciale rol. Wie niet meer zelfstandig kan wonen, krijgt maatwerk, zoals huishoudelijke hulp en
thuiszorg.

Senioren
Senioren leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. Zij die dat kunnen en willen, zetten
hun kennis en ervaring in voor de samenleving op bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Senioren
hebben een leven lang gewerkt om onze samenleving met al zijn voorzieningen op te bouwen. Zij
verdienen dus een goede oude dag. Het CDA streeft naar een samenhangend ouderen- en
seniorenbeleid met aandacht voor wonen, vervoer, zorg en verpleegvoorzieningen. Senioren die dat
willen, moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De Buurtbus en
de regiotaxi in de kern en tussen de kernen zijn onmisbaar. In iedere kern moeten mensen bij een
ouderenadviseur terecht kunnen voor de aanvragen WMO, de WMO-taxi en het invullen van het
belastingformulier. Om deze taken daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, wil het CDA een portefeuille
speciaal voor senioren.

Aandacht voor vrijwilligers en ondersteuning mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Door de toenemende vergrijzing van
onze gemeente neemt de vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers toe. Het CDA wil vrijwilligers en
mantelzorgers nadrukkelijker ondersteunen. Wie als mantelzorger wil terugkeren naar de gemeente
krijgt voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Vrijwilligerswerk ondersteunen we door
regels voor verenigingen te schrappen of te versoepelen. Iedere vrijwilligersvereniging krijgt een
jaarlijkse waarderingssubsidie van € 250. Ook krijgt iedere vrijwilliger en mantelzorger van ons een
groene parkeerkaart.

Jeugd is onze toekomst
De opvoeding is een gezamenlijke verantwoording van ouders en de gemeenschap waarin kinderen
opgroeien. Rondom kinderen en ouders of verzorgers zijn mensen die hen daarbij steunen. We
kunnen elkaar helpen, bijvoorbeeld door een boodschap voor de buren te doen. Of op elkaars
kinderen te passen. Of elkaar weer te durven aanspreken op gedrag. Ook voor de vitaliteit van
ouderen is het belangrijk dat kinderen en ouderen contact hebben binnen de woonomgeving. Het
CDA zet zich in voor het instandhouden van de sociale verbanden die dit mogelijk maken.

WAT wil het CDA?

•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dichtbij huis.
Huiskamers in de kernen en waar mogelijk in de wijken.
Concrete aanpak van eenzaamheid.
Een parkeerkaart voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Onderzoek naar een huyisartsenpost per kern.
Een ouderenadviseur die helpt bij het invullen van formulieren.
Bankjes om uit te rusten op looproutes naar de centra.
Bescherming van de privacy.

CDA, gewoon goed!

VEILIGHEID
Onder ‘Veiligheid’ kan veel worden verstaan. Het is meer dan de inbreker buiten ons huis houden,
voldoende wijkagenten in de kernen behouden en aanrijtijden voor nooddiensten beperkt houden.
Het CDA verstaat onder veiligheid ook een gezonde leefomgeving, zowel binnen- als buitenshuis.

Brandpreventie
Het CDA streeft naar een gemeentelijke ondersteuning voor de vele preventiemaatregelen van de
brandweer. Veel mensen zijn zich niet bewust van risico’s op brand in eigen huis. Dit gaat verder dan
goede koolmonoxide- en rookmelders plaatsen: als mensen langer thuis blijven wonen is ook de
manier van koken een aandachtspunt. In verouderde huizen zijn meterkasten en elektrische
bedrading vaak gedateerd. Met de toegenomen vraag naar elektriciteit voor bijvoorbeeld tablets,
mobiele telefoons en grote tv’s zijn de risico’s voor deze groep ouderen groter geworden.

Vallen
In onze sterk vergrijzende gemeente is het risico op vallen bij ouderen toegenomen. In de afgelopen
vijftien jaar is in Nederland het aantal sterfgevallen door vallen gestegen van 1500 naar bijna 4000
nu. Ter vergelijking: in het verkeer vallen ongeveer 600 slachtoffers te betreuren. Het CDA wil dat
ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, zonder obstakels
welteverstaan. Daarom streven wij naar concrete maatregelen om burgers te wijzen op gevaarlijke
situaties in huis. Wij willen de burgers ook wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt om
een huis toekomstbestendig te maken, met bijvoorbeeld een traplift.

Buitenshuis
Wat het CDA betreft is een veilige straat een verlichte straat. Goede verlichting is belangrijk voor een
veilig gevoel, voor inbraakpreventie en voor de verkeersveiligheid. En zo kan op inventieve wijze aan
verduurzaming worden gewerkt. Verder willen wij meer inzetten op WhatsApp-groepen in wijken.
Deze zijn behalve een goed alarmeringsmiddel ook een belangrijk middel om de sociale cohesie in
een wijk te versterken.

Aanrijtijden Nooddiensten
Wij wonen op relatief grote afstand van het ziekenhuis en politiekantoren. De aanrijtijden zijn van
levensbelang en de doorstromingsroutes moeten goed toegankelijk zijn. Ook op een drukke zomerse
dag willen wij onze stranden bereikbaar houden. Dit heeft de blijvende aandacht van het CDA.
Verder zullen wij ons inzetten voor onze vrijwillige Brandweer en Reddingsbrigade. Daarom moet er
in dunbevolkte gebieden een brandweerpost komen. En bezuinigingen op deze terreinen willen wij
niet.

Wijkagent
Voor de hele gemeente Bergen hebben wij drie wijkagenten. Wat het CDA betreft is dit te summier
voor zo’n groot gebied. Wij willen in gesprek met onze regiopartners voor een betere verdeling op
basis van grondgebied en niet alleen op basis van inwonertal.

WAT wil het CDA?

•
•
•
•
•

Ouderen wonen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zonder obstakels.
De stranden zijn veilig.
Iedere wijk zijn eigen wijkagent.
Een project om woninginbraken tegen te gaan.
Een veilige straat is een verlichte straat, daarom zijn alle kernen en enkele veel gebruikte
ontsluitingswegen verlicht (bij voorkeur met nieuwe technologie) zoals de Zeeweg naar
Bergen aan Zee, de Herenweg naar Egmond en zebrapaden.
• Geen bezuinigingen op de brandweer (veiligheidsregio) en reddingsbrigades.
CDA, gewoon goed!

ONDERWIJS
Goede scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het CDA wil basisonderwijs in de kernen
behouden.
Kunst en cultuur maken wie we zijn. Het CDA wil daarom blijven investeren in kunst- en
cultuureducatie voor basis- en middelbarescholen. Ook bewegingsonderwijs vindt het CDA een
wezenlijk onderdeel van het onderwijspakket.

Investeren in de toekomst
Het CDA gaat inzetten op het voorkomen van problemen bij jongeren. Het CDA wil af van het beeld
dat alcohol en drugs niet gevaarlijk zijn. We willen de voorlichting aan scholieren, ook over de
gevaren van internet en social media. De bibliotheekvoorziening in elke kern vervult hierin een
belangrijke rol.

(Sport)voorzieningen
Voor samenhang in de gemeenschap is sport onmisbaar. Een sporter is niet alleen in beweging maar
verkent ook zijn mogelijkheden. Sport is gezond en helpt mensen actief te blijven. Vrijwilligers bij een
sportvereniging maken het anderen mogelijk te sporten. Zij dragen daarnaast in belangrijke mate bij
aan de sociale verbanden in onze gemeenschap. In iedere kern van de gemeente blijven betaalbare
sportaccommodaties.
Wat betreft een nieuw zwembad in de gemeente opteert het CDA voor een zorgvuldig onderzoek
naar de mogelijkheden ter vervanging van de Beeck in Bergen. Een regionale recreatieve
zwembadvoorziening is een reële optie mits deze voorziening vanuit de kernen van Bergen makkelijk
- ook met het openbaar vervoer - bereikbaar is.
Een bibliotheek is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar mogelijk bevorderen wij
de huiskamerfunctie van de bibliotheek. Het CDA wil in iedere kern een bibliotheekvoorziening
behouden. Zodat kinderen en volwassenen kunnen beschikken over een groot boekenaanbod. De
bibliotheek is ook een plek om digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.

WAT wil het CDA?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

In iedere kern een basisschool.
Kunst- en cultuureducatie als vast onderdeel van het onderwijspakket.
Behouden van bewegingsonderwijs.
Voorlichting over alcohol en drugsgebruik.
Voorlichting over gevaren van internet en social media.
In iedere hoofdkern een overdekte sportaccommodatie.
Een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden van een zwembad.
In iedere kern een bibliotheek.
De gelegenheid voor burgers alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van
maatschappelijke voorzieningen in hun directe omgeving.

CDA, gewoon goed!

LOKALE IDENTITEIT VAN DORPEN EN WIJKEN
Het CDA is tegen een bestuurlijke fusie BUCH in de komende raadsperiode. Het is al moeilijk genoeg
om binnen de BES (Bergen-Egmond-Schoorl) een eigen identiteit te waarborgen. Mensen willen
wonen en samenleven in een herkenbare gemeenschap, waar de menselijke maat leidend is. Waar
mensen er voor elkaar zijn. Samenleven doe je niet alleen. Onze dorpen en gehuchten kennen
allemaal hun eigen geschiedenis en karakter. Dat is iets om te koesteren. Tegelijkertijd overziet en
ondersteunt een efficiënte overheid het geheel van onze gemeente.
Iedere kern heeft minimaal een aantal basisvoorzieningen, zoals een basisschool, een
afvalbrengstation en een bibliotheekvoorziening.

Dorpsmeesters
Om de lokale identiteit te verstevigen, wordt in kernen met ruim 3000 inwoners een dorpsmeester
benoemd. Denk daarbij aan iemand met de meeste stemmen bij de verkiezingen in die bepaalde
lokale gemeenschap. Hij of zij sluit aan bij de wijkteams en samen zijn ze de ogen en oren van de
dorpen. De dorpsmeester en zijn wijkteam richten zich vooral op de uitvoering van gemeentelijk
beleid. De ambtenaren zijn dagelijks zichtbaar op straat: voor het onderhoud van het groen en de
straten, de wijkagent. Andere ambtenaren werken bijvoorbeeld een paar dagen per week in de
dorpsraadhuizen; zij hebben taken op het gebied van vergunningen, handhaving en het uitvoeren
van ruimtelijk beleid in de kernen. Ook de lokale bestemmingsplannen liggen in de dorpsraadhuizen
ter inzage en kunnen worden toegelicht en becommentarieerd.
Zijn er ideeën vanuit de bevolking of buurtverenigingen, dan stelt de gemeente ieder jaar tien
subsidies van € 5.000 ter beschikking om de beste plannen ook daadwerkelijk te realiseren. In de golf
van schaalvergroting mag de lokale identiteit niet verloren gaan. Het gaat uiteindelijk om mensen,
gezinnen, families en hun directe woonomgeving.

WAT wil het CDA?

• Geen bestuurlijke fusie in de komende raadsperiode.
• Een dorpsmeester in dorpskernen met meer dan 3000 inwoners.
• Tien subsidies van € 5000 voor buurten met een goed realiseerbaar idee.
CDA gewoon goed!

BESTUUR
De gemeente en de ambtelijke organisatie die voor de gemeente werkt, de BUCH, neemt mensen
serieus. Dat vraagt om een overheid die faciliterend, stimulerend, efficiënt en professioneel is. Een
gemeente die dichtbij is en met de samenleving in gesprek is. Die mensen hulp biedt zelf de regie te
nemen.
Waar 30.000 mensen samenwonen, zijn er ook 30.000 verschillende meningen. Inbreng en belangen
moeten transparant worden afgewogen. We luisteren naar de argumenten van de verschillende
belanghebbenden en laten deze mee wegen in de besluitvorming.

Burgerinitiatieven
Het CDA wil ruimte bieden aan burgers en verenigingen voor het indienen van alternatieve
voorstellen voor de uitvoering van maatschappelijke voorzieningen in hun directe omgeving.
Bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud van een park of het beheer van sportvelden. Wij zijn wij
ook voorstander van het recht op overname. Verenigingen of buurtbewoners krijgen dan als eerste
het recht om een maatschappelijke voorziening over te nemen en zelf voort te zetten.

WAT wil het CDA?

• Een stimulerende en faciliterende ambtelijke organisatie.
• Alternatieve voorstellen uit wijken en buurten mogelijk maken.
• Het kunnen overnemen door (groepen) burgers van maatschappelijke voorzieningen.
CDA, gewoon goed!

KUNST EN CULTUUR
Gemeente Bergen staat bekend om zijn kunst en cultuur. Het is een belangrijke stimulans voor het
toerisme en de economie. Conform de Cultuurnota staat spreiding naar de andere kernen hoog bij
ons in het vaandel. Museum Kranenburgh heeft een coördinerende rol op het gebied van Kunst en
Cultuur binnen de gemeente. Als publiekstrekker krijgen zij voldoende financiële armslag om
landelijk aansprekende tentoonstellingen te organiseren. De schuldenpositie uit het verleden moet
worden opgeschoond. Eenmaal in Kranenburgh zullen toeristen en eigen inwoners graag de overige
kunst- en cultuuruitingen binnen de gemeente bezoeken. Het CDA wil dat iedere kern zich cultureel
kan profileren. Er is voldoende spannende en herkenbare cultuurhistorie en traditie, zoals in het
Slotkwartier.
Een overkoepelende citymarketing kan dit onder de aandacht brengen van een breed publiek. Dat is
goed voor onze ondernemers en de lokale economie. Cultuurinitiatieven betalen wat ons betreft
geen leges voor vergunningen. De gemeente stimuleert buitenpodia. Ze stopt ook met overijverige
controles tijdens lokale feesten zoals de Schoorlse Meidenmarkt.

WAT wil het CDA?

•
•
•
•
•

Voldoende financiële armslag voor Kranenburgh.
Iedere kern een eigen cultuurbudget.
Legesvrije vergunningen voor cultuurevenementen.
Meer buitenpodia.
Citymarketing als stimulans voor toerisme en economie.

CDA, gewoon goed!

COLOFON
CDA Bergen NH

bestuur@CDAbergen.nl
fractie@CDAbergen.nl
www.CDAbergen.nl

LID WORDEN? Ga naar www.CDA.nl

