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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Onze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar om 

u op de hoogte te houden over standpunten en activiteiten van onze fractie in de gemeenteraad. 

Ook het afdelingsbestuur zal deze nieuwsbrief gebruiken om u te informeren. 

Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief of copy willen aanleveren, dat kan via 

bergenopzoom@pvda.nl. 

Deze nieuwsbrief heeft u nu persoonlijk doorgestuurd gekregen. Als u deze nieuwsbrief wilt 

blijven ontvangen kunt u zich via onze website www.bergenopzoom.pvda.nl abonneren (kopje 

"blijf op de hoogte" aan de rechterkant), of dit doorgeven via bovenstaand E-mail adres of 

telefonisch aan Miek van den Boogaard (secretaris, tel. 06 13 98 85 90). 
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Een woord van de afdelingsvoorzitter en secretaris 

Yusuf Kaplan, voorzitter 

Miek van den Boogaard, secretaris 

Beste partijgenoten, 

Vanuit het bestuur mogen wij de aftrap geven voor de vernieuwde 

nieuwsbrief. Wij voelen ons hiermee uiteraard vereerd. 

Om te beginnen willen we iedereen feliciteren met de 70e verjaardag van 

onze partij.  Hoewel het niet altijd rozengeur en maneschijn is, zijn wij 

trots en dankbaar. Dankbaar dat onze partij in 1946 door onder andere 

Willem Drees is opgericht. En trots dat er na 70 jaar nog steeds veel 

mensen zijn die zich voor de sociaaldemocratie willen inzetten. Het is niet 

altijd gemakkelijk om het goed te doen voor een partij die opkomt voor 

mensen die het zelf niet zo goed kunnen, voor mensen die afhankelijk zijn 

van anderen. Zeker niet in een maatschappij waarin mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn. 

In een democratie zoals in Nederland met vele partijen, is het altijd nodig om compromissen te 

sluiten indien je als partij de verantwoordelijkheid neemt om mee te regeren. Zoals ook nu met 

de VVD. Ook al vindt de achterban het niet altijd leuk, we kunnen niet alles naar onze hand 

zetten. Ook dat is democratie, we volgen de mening van de meerderheid. Het is al te gemakkelijk 

om kritiek te hebben, of om zelfs haatmails of tweets te schrijven tegen mensen waar je niet mee 

eens bent. Of nog erger, een steen door de ruit bij iemand die op komt voor vluchtelingen….. 
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Dit is niet de manier om een land te regeren. Laten we ons niet laten ontmoedigen door een 

schreeuwende minderheid, maar blijven strijden voor rechtvaardigheid, solidariteit en opkomen 

voor de zwakkeren in onze samenleving. Dat is waarvoor wij bij deze partij zijn gegaan, en wat 

ons motiveert om ons in te zetten voor de goede zaak.   

 

Nieuws uit de fractie  

Een woord van de voorzitter 

Ad van der Wegen 

Beste leden, natuurlijk bent u altijd van harte uitgenodigd om eens een fractievergadering bij te 

wonen. En uiteraard kunt u ook iedere maand ‘live’ de fractie in actie zien tijdens de diverse 

commissievergaderingen en de raadsvergadering, maar ik praat u graag ook even bij via deze 

nieuwsbrief. 

Samarbete 

Afgelopen december stonden er al een aantal onderwerpen op de rol, die nog steeds een deel 

van de huidige agenda bepalen. Zo hebben we in december al aangedrongen om meer informatie 

inzake de verkoop van het gebouw Samarbete aan de Beeklaan in Halsteren. Potentiële kopers 

zeggen zich tegengewerkt te voelen door de huidige gebruikers van scoutinggroep Jeanne D’Arc 

én door de gemeente. De fractie heeft in dat verband zowel het bestuur van de scouting als 

mevrouw Van den Kieboom als potentieel koper, in de fractie ontvangen voor een toelichting. 

Ondanks dat blijven we met veel vragen zitten en wij zijn ook zeker nog niet overtuigd van de 

voorkeursvariant van het college. In de commissievergadering Burger & Bestuur van februari 

gaan we over deze raadsmededeling in debat. Het feit dat Piet van den Kieboom, raadslid BSD, 

hierbij betrokken is, maakt deze kwestie extra delicaat. 
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Welstandsvrij bouwen 

In december stond ook een raadsvoorstel rondom Welstandsvrij bouwen op de agenda. Mede 

door de kritische inbreng van de PvdA-fractie is dit voorstel ingetrokken en wordt opnieuw 

bezien, of het wel zo’n goed idee is om alles welstandsvrij te maken behalve de historische 

binnenstad. Als we dat zouden doen verliezen we als gemeente de mogelijkheid om op te treden 

tegen welstandsexcessen, maar belangrijker nog vinden wij het om behalve een 

bestemmingsplan ook met bijbehorende beeldkwaliteitsplannen bepaalde architectonische 

kwaliteiten van een wijk te waarborgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het beeldkwaliteitsplan 

Gageldonk-West. Ook een dergelijke jaren ‘50 wijk verdient volgens ons een zekere 

bescherming. Wordt dus vervolgd. 

Uitvoeringsovereenkomst Sterck 

In december spraken we ook over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Sterck inzake de 

Bedrijveninvesteringszone Centrum, de zogenaamde BI-zone. Na de nodige onenigheid tussen 

gemeente, Sterck en stichting BI-zone in de afgelopen periode, hoopt de PvdA-fractie dat de 

komende periode er vooral constructief wordt samengewerkt. Dan moeten trouwens de 

ondernemers eerst nog wel in meerderheid reageren en daarvan moet twee derde ook akkoord 

zijn met de instelling van de BIZ. Medio februari/maart van dit jaar wordt de officiële 

draagvlakmeting onder de ondernemers gehouden. 

Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief 

In januari heeft de fractie ingestemd met een voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke 

regeling West-Brabants archief. Deze nieuwe samenwerking met Roosendaal, Woensdrecht, 

Steenbergen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert, maakt van Bergen op 

Zoom een nog belangrijker historisch centrum en bovendien is ons depot onder het 

Wilhelminaveld nu meteen volledig verhuurd. Nadat we ons ervan hebben verzekerd dat het 

huidige personeel volledig mee kan in de nieuwe samenwerking en dat er ook voldoende 

opslagcapaciteit is voor Het Markiezenhof zelf, hebben we volmondig en enthousiast ingestemd 

met dit voorstel 
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Concept detailhandelsstructuurvisie 

In de maand januari is ook gesproken over een concept detailhandelsstructuurvisie. Het 

belangrijkste bezwaar van de PvdA is dat dit stuk alleen de ontwikkelingen in de detailhandel 

schetst, maar daarbij wordt voorbijgegaan aan een aantal andere belangrijke zaken. Zo heeft de 

gemeenteraad jaren terug al in de nota’s ‘Vooruitzien in Voorzieningen’ en ‘Wonen met Zorg’ het 

belang van goede voorzieningen in de wijk vastgelegd. Juist nu van ouderen verwacht wordt dat 

zij langer zelfstandig blijven wonen, is het van groot belang dat winkels in de buurt blijven. Bij 

de definitieve versie van deze structuurvisie wil de PvdA daar nadrukkelijk aandacht voor. Het is 

wel wrang om te lezen dat de deskundige onderzoekers van Droogtrommel & Partners, achteraf 

het gelijk van de PvdA op een aantal dossiers bewijzen. Wrang omdat een aantal besluiten 

onomkeerbaar is. Zo zegt het trapport dat het onverstandig is om extra detailhandel toe te 

voegen in de Markiezaten, maar op dit moment wordt een grote supermarkt gebouwd op de 

hoek van de Laan van Borgvliet en de Markiezaatsweg. Extra zuur is het dat, áls deze supermarkt 

er niet was gekomen, dan was er een goede kans dat op dit moment een buurtsuper in het hart 

van Borgvliet aan de Frans Halsstraat zou worden gebouwd. Daarover was ik namelijk in de 

vorige periode in overleg, maar zij wilden een garantie dat er in de Markiezaten géén 

supermarkt zou komen. Die garantie wilden de andere collegeleden echter niet geven. 

Een andere uitbreiding van detailhandel waarover de PvdA erg kritisch is, is de komst van een 

versmarkt in De Zeeland. Het college heeft daar, in de ogen van de fractie, misbruik gemaakt van 

een artikel uit de Crisis- en Herstelwet. Op die manier werd de gemeenteraad buitenspel gezet. 

Erger is dat er deze extra vierkante meters dagelijkse boodschappen, gaat concurreren met 

bestaande winkelcentra als Het Kompas en het Zonneplein. Opnieuw wordt ‘in het algemeen 

belang’ de financiële belangen van een ondernemer op een perifere locatie boven dat van 

bewoners in de wijken gesteld. Het laatste is trouwens over deze zaak nog niet gezegd, want de 

Vereniging Binnenstad heeft inmiddels pro forma beroep aangetekend tegen dit collegebesluit. 

Vraagstuk vluchtingen 

Het vluchtelingenvraagstuk staat al geruime tijd op de agenda. D’66 en PvdA hebben eerder het 

initiatief genomen om met de gemeenteraad te onderzoeken, welke mogelijkheden er binnen 

Bergen op Zoom voor opvang zijn. Die gesprekken werden tot nu toe steeds tegengehouden 

door GBWP, LL en VVD, maar uiteindelijk is het ons gelukt om een afspraak te maken met de 

meerderheid van de gemeenteraad om toch aan de slag te gaan. Samen met de griffie is een 
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factsheet opgesteld en zijn een aantal scenario’s in beeld gebracht. Afgesproken is dat 

burgemeester Frank Petter de bestuurlijk trekker is van dit vraagstuk en dat inhoudelijk 

portefeuillehouder Yvonne Kammeijer verantwoordelijk is. In maart gaan we als gemeenteraad 

in overleg met een aantal experts voor advies en daarna zullen we ook onze inwoners vragen 

hoe zij over bepaalde scenario’s denken. Het heeft wat ons betreft al veel te lang geduurd, maar 

er lijken nu toch stappen gezet te worden. 

Wonen 

Han Verbeem 

Duoraadslid 

Woning corporatie Stadlander hield op 2 februari een overleg met de 

Bergse gemeenteraad. Directeur Ton Ringersma en 

vastgoedmanager Wim Maas wilden van de politici weten hoe er 

eigenlijk over de organisatie wordt gedacht. Met de nieuwe 

wetgeving krijgt de gemeenteraad méér invloed in het reilen en 

zeilen van de corporatie, door het maken van prestatieafspraken. 

Deze afspraken zijn gebaseerd op het Beleidsplan Wonen, dat de raad in 2013 heeft vastgesteld. 

Voor de PvdA is het belangrijk dat er voldoende goede, betaalbare woningen zijn voor iedereen 

die ook écht beschikbaar zijn. Momenteel investeert Stadlander, samen met de gemeente, in de 

herontwikkeling van wijk Gageldonk-West. Natuurlijk werd ook stilgestaan bij actuele 

onderwerpen zoals de brand in de Goudbaard. Drie maanden na de brand zijn er nog steeds geen 

daders opgepakt en dat is frustrerend. 
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Detailhandelsvisie: de winkelstad van vroeger komt niet meer terug 

Han Verbeem 

Duoraadslid 

Winkelen verandert. Het consumentengedrag verandert. De 

maatschappij verandert  en wij bewegen mee. Dat is de 

boodschap van de Detailhandels-structuurvisie die het College 

van B&W vorige maand in conceptvorm heeft uitgebracht. 

Onderzoeker Van Trommelen heeft de raad daarbij duidelijk 

gemaakt, dat de winkelstad van vroeger niet meer bestaat en ook niet meer zal 

terugkeren. De cijfers liegen er niet om: 50.000 meter winkeloppervlakte staat leeg, als 

we alle ambities die de gemeente heeft verwezenlijken. Uitgaande van de situatie van nu. 

Want elk jaar dat we éxtra bouwen, neemt de winkelbehoefte omgekeerd evenredig af. De 

grote boosdoener, voor sommigen misschien wel de weldoener, is het internetwinkelen. 

Want het mag duidelijk zijn: de gewone detailhandelswinkel is anno 2016 niet meer de 

standaard. De tijd dat de klanten wel komen als er ergens een meubelboulevard of een 

discounter geopend wordt -ongeacht waar- ligt vér achter ons. 

Bouwen voor de leegstand is zó ontzettend 2015. En ja, we hebben het tot vorig jaar gedaan. Het 

zó jammer, om gelijk te moeten krijgen. Want de PvdA heeft het huidige college gewaarschuwd, 

de afgelopen jaren. Tegen de ontwikkelingen rondom de Zeeland, met semi-detailhandel en 

discount ten koste van de binnenstad. We hebben tegen de klippen op gewaarschuwd voor een 

Dumphal op het Geertruidaplein, waarbij het college buiten de Raad om op oneigenlijke wijze de 

Crisis- en Herstelwet heeft toegepast om hier detailhandel toe te staan. Prettig geregeld voor de 

ondernemer in kwestie, de detailhandel in de binnenstad heeft wederom het nakijken.  

Dan de realisatie van een supermarkt in de Markiezaten. Hier heeft het college doelbewust een 

‚grote stappen snel thuis’-beleid toegepast om de haperende exploitatie een nieuwe ‚boost’ te 

geven. Ten koste van de supermarkt in Nieuw-Borgvliet. Jaren, decennia zelfs, hebben we 

geijverd en gevochten voor een serieuze winkelvoorziening in Nieuw-Borgvliet. Dat kunnen we 

nu wel schudden, zonder supermarkt in de wijk. Want kleinere winkels hebben een supermarkt 

in de omgeving broodnodig, om te kunnen bestaan. Een supermarkt daarentegen draait 

moeiteloos op eigen kracht. Het gevolg: een verder wegkwijnend hart van Borgvliet -de kaalslag 
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is al zichtbaar- en de afstand tot de voorzieningen wordt verder vergroot. Over gebrek aan 

beleid gesproken. En zo we kunnen verder gaan. Herenakkoorden met projectontwikkelaars 

over een Versmarkt in De Zeeland; of recentelijk nog: het verlengen van een 

detailhandelsbestemming op een voormalige garagepand aan de Kastanjelaan dat zó onveilig is, 

dat de gemeente bestuursdwang nodig heeft om de eigenaar tot de orde te roepen. Met lede 

ogen ziet onze fractie toe hoe in twee jaar de klok twintig jaar is teruggezet. 

Maar we blikken nu vooruit. De conceptvisie die nu voorligt, lijkt vooral te steunen op damage-

control. Kijkend naar de cijfers en voorspellingen is er blijkbaar een grote schok door het 

stadskantoor gegaan en na het zwalkende beleid van de laatste jaren gaat de beleidsmatige 

boemeltrein nu vol op de rem. Het inkrimpen van het centrumgebied ligt voor de hand, maar 

ook de wijken krijgen het te verduren. Slechts enkele winkelcentra worden toekomstkansen 

toebedeeld, en voor overige gebieden is het jammer maar helaas. Inderdaad jammer, want ook 

hier krijgen we weer gelijk: de beleidsinconsistentie wordt wederom zichtbaar. Wij pleiten voor 

een integrale aanpak. Hoe zit het met de koppeling aan eerder door de raad vastgestelde visies 

over wijken en voorzieningen? Over zorg en zelfredzaamheid? De PvdA mist in deze conceptnota 

de link met de door de raad vastgestelde kadernota’s ’Vooruitzien in Voorzieningen’ en ’Wonen 

met Zorg’! 

Voldoende het hart gelucht over de missers, laten we ons nu focussen op de kansen. De kansen 

liggen in een herwaardering van het binnenstadsgebied van Bergen op Zoom. Kwaliteit boven 

kwantiteit. De afgelopen zomer heeft de gemeenteraad in een werkgroep uitvoerig alle 

belanghebbenden gehoord en uit deze sessies is een rapport verschenen dat duidelijk aanheeft 

waar de groei- en krimpverwachtingen liggen. Een helder verhaal en onze fractie ziet geen 

toegevoegde waarde in een duurbetaalde „ideeën-verzamelaar” die nu spreekuur gaat houden in 

een leegstaand winkelpand op de hoek van de Zuivelstraat. Dat is dubbelop werk en de centen 

kunnen we beter bewaren voor initiatieven die er écht toe doen.  

Al met al: de detailhandelsvisies die we nu schrijven, zijn gebaseerd op de gegevens van gisteren 

en per definitie verouderd. Op voorhand al. De verwachtingen van verdere groei van 

internetverkoop is een feit. Maar we kijken nog steeds met een oude blik naar de wereld. We 

schrikken van het omvallen van grote winkelreuzen zoals V&D of de ketens van de Macintosh-

groep. Deze reuzen waren al lang gevallen, alleen horen we nu pas de plof van het neerkomen. 

De les is tegelijkertijd, dat de aanwezigheid van een groothandelsreus geen vanzelfsprekendheid 
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meer is. De klassieke detailhandel transformeert onder druk van de internetverkoop. Tegelijk 

neemt ook de concurrentieslag onder de webshops toe. Over enkele jaren zullen alleen de grote 

reuzen overblijven, als Bol.com of Amazon. En de klassieke winkels worden herontdekt, alleen 

vanuit een omkering. Online shoppen en dán de stad ingaan om het te passen en voor de 

gezelligheid. Het zal niet voor alle branches zo werken. Een detailhandelsvisie is geen glazen bol. 

Zekerheden zijn er niet, behalve dan die éne zekerheid dat niets meer zo zal zijn zoals het was. 

Binnenstad: waarom durft het college geen richting te kiezen? 

Han Verbeem 

Duoraadslid 

 

De binnenstad. We hebben het er al járen over. Bijna tien jaar 

geleden had Bergen op Zoom zelfs de Beste Binnenstad. Er is in 

die tijd veel gebeurd. Een economische crisis, de opkomst van de 

internetverkopen en tussen omvallende winkelreuzen en 

stagnerende vastgoedprojecten door houden we onszelf op de 

been. Met Citymarketing en stadspromotie weet de gemeente méér bezoekers naar de 

binnenstad te halen. En sinds vorige zomer heeft de raad het initiatief genomen voor een 

gemeentelijke visie op de doorontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat voortvarend 

en iedereen is het eens: de beste binnenstad wordt beter. De leegstand wordt aangepakt 

en het winkelbestand onder de loep genomen. De tijd dringt, zeker nu door het 

verdwijnen van V&D er honderden vierkante meters leegstand bijkomen. Maar het 

college durft geen richting te kiezen, ondanks het gedegen voorwerk dat de raad de 

afgelopen zomer heeft verricht. Opnieuw wordt een externe deskundige ingehuurd, 

opnieuw kiest het college voor gesprekken met belangenhouders. De tijd van praten over 

de binnenstad is voorbij. Het wordt tijd voor áctie!  

 

Om maar eens helder te zijn. Deze tussenstap is niet wat de PvdA-fractie in gedachten had toen 

wij onze bouwstenen aan het college toereikten, enkele maanden geleden. We hadden immers 

uitvoerig gesproken vanuit de raadswerkgroep met alle mogelijke betrokkenen en stakeholders.  
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Ondernemers, bewoners, verhuurders, de Vereniging Binnenstad, Sterck en Horeca Nederland. 

Allemaal hebben ze hun mening ingebracht. Het resultaat was een lijvig rapport met diverse 

keuzemogelijkheden voor een plan van aanpak. Dat had voldoende moeten zijn. Waarom dan nu 

die onzekerheid? Durft het college niet te vertrouwen op de eigen kennis en inzichten? 

Wat wij wél verwacht hadden, was daadkracht en voortvarendheid. En dat missen we. Wat het 

college feitelijk zegt met deze raadsmededeling is: „Dank u wel beste raad voor alle 

betrokkenheid, nu gaan we het nog eens overdoen maar dan naar eigen inzicht. U hoort nog van 

ons...” 

De raadsmededeling die het college deze maand naar de raad stuurde, stelt teleur. Opnieuw een 

ingevlogen specialist die met een „ideëenwinkel” aan de slag gaat. Opnieuw gesprekken met 

stakeholders, gesprekken die dunnetjes worden overgedaan onder het mom van ‚verdieping’. 

Opnieuw discussies voeren over wat voor stad we eigenlijk niet willen zijn. Opnieuw aan tafel, 

opnieuw het proces herontdekken. Het mag wat kosten. Niet alleen in geld maar óók in tijd. 

Hoelang duurt het voor de volgende winkelketen omvalt?  

Waar we grote moeite mee hebben is het gesloten karakter van de voorgestelde aanpak. Een 

compact team gaat aan de slag en voert verdiepende gesprekken. In een leegstaand winkelpand 

kunnen mensen in- en uitlopen met ideeën en opvattingen. Die inspraak dient weer als basis 

voor het verder uitwerken van de beleidsrichtingen. Als dat gebeurt, dan willen we wél weten 

wie de eigenaar is van de geleverde input. We willen wel weten uit welke hoek en welke richting 

sturing op het proces plaatsvindt.  

Want dát er gestuurd wordt, is zeker. Er hangen immers grote belangen aan vast. Het 

getouwtrek over de versmarkt in De Zeeland is daar een mooi voorbeeld van. Het college vaart 

blind op een zelfopgesteld rapport van Gebri en slaat een onafhankelijk onderzoek -nota bene de 

basis voor onze nieuwe Detailhandelsstructuurvisie- in de wind. 

De discussie drijft verder en verder af van de raad.  Met de raadsmededeling wil het college  

aangeven hoe ze de beleid gaat maken om het tij voor de binnenstad te keren. Het college kiest 

niet voor daadkracht, maar legt de bal neer bij de samenleving. „De stad is aan zet”, zo is te lezen. 

„De gemeente bepaalt niet langer in zijn eentje’. Pardon? Om de zaken duidelijk te stellen: de 

verantwoording ligt te allen tijde bij de raad! Het is té makkelijk en zelfs ondemocratisch om de 

uitvoering van gemeentelijk beleid uit handen te geven. Dit voelt voor de PvdA als een coup. 
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De stad is niet aan zet, de stad is niet ‚in lead’. Dat zijn wij, als politiek. De PvdA heeft géén 

mandaat gegeven voor een carte blanche, waarbij straks een document op tafel ploft waar we 

maar bij het kruisje moeten tekenen omdat  (ik quote) ‚de stad’ zich heeft uitgesproken.  En de 

stad, wie is dat? Wie bepaalt wat de stad wil? Een werkgroep achter gesloten deuren? De 

vraagstelling, de sturing, de selectie, de filtering... het bepaalt allemaal zoveel hoe de einduitslag 

wordt. En nee. De PvdA geeft géén commitment op voorhand. De PvdA raakt vermoeid van de 

open deuren die met voeten getreden worden. Marketing, communicatie, Markiezenhof, de 

historische stad en z’n eeuwenoude parel, evenementen, parkeren, het DNA van de Bergenaar. 

We geloven het inmiddels wel, we weten het inmiddels wel. We willen een visie. Niet van de 

stad. Maar van het college. Durf verantwoording te nemen, beste collegeleden, en vertrouw op 

eigen kracht! Of laat het initiatief bij de gemeenteraad... 

Nieuws uit de regio 

Kernenergie uit Doel, gevaar of noodzaak?  

Flip Aertssen 

Bestuurslid 

De kernenergie centrale in Doel is de afgelopen maanden diverse keren in het nieuws geweest. 

De centrale had te kampen met storingen en sabotage. Als er een ramp als in Tsjernobyl zou 

plaats vinden, zullen grote delen van Nederland ernstig besmet raken.  De vraag is hoeveel 

gevaar loopt de bevolking van zuid Nederland in het geval van een calamiteit. Bergen op Zoom 

ligt hemelsbreed slechts 15 km van Doel.   

 

Het begon met haarscheurtjes in reactor 3 van de kerncentrale Doel. In eerste instantie trok 

vooral milieuvereniging Benegora aan de bel en vroeg minister Henk Kamp de Belgische 

regering te laten weten dat Nederland niet accepteert dat kerncentrales in Doel in de huidige 

staat nog jaren in bedrijf blijven. De reactoren zijn inmiddels 40 jaar oud en aan het eind van hun 

latijn en feitelijk ook afgeschreven. Echter bij sluiting vreest België een ernstig tekort aan 
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elektriciteit. Benegora stelt dat bij verlenging het advies van de Belgische Raad van State nodig is 

en internationale consultatie en een milieueffectrapportage. Volgens Benegora zijn deze 

adviezen vooralsnog genegeerd. Uitbater Electrabel moet 600 miljoen euro investeren om de 

kerncentrales langer open te kunnen houden. Electrabel is daartoe bereid, maar wil in ruil 

daarvoor enkele keiharde garanties van de regering. Zo wil de energieleverancier de investering 

van 600 miljoen terug, mocht de regering over een aantal jaren besluiten de beide reactoren 

toch te sluiten.  

De PvdA vindt dat de Nederlandse grensgemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, 

Reimerswaal en Hulst mee moeten kunnen praten over het langer openhouden van de 

kerncentrale Doel in België. Onder meer de Bergse raadsfracties van de PvdA, VVD, GBWP en 

GroenLinks uitten eerder hun zorgen over de gang van zaken bij Doel. De gemeenteraad van 

Bergen op Zoom heeft inmiddels een motie aangenomen waarin de Belgische regering wordt 

gevraagd om internationale verdragen te respecteren rond het langer openhouden van 

kerncentrale Doel.  Na het nieuwste incident in januari is de maat echt vol en roept de 

gemeenteraad de Nederlandse regering op zich met de zaak te bemoeien. Na een controle door 

o.a. onze minister Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) ziet het er naar uit dat de 

centrales open blijven. De zorgen in zuid Nederland blijven echter bestaan en onmiddellijke 

sluiting lijkt niet nabij.  

De PvdA Bergen op Zoom trekt in deze kwestie samen op met onze collega’s uit Roosendaal en 

onze Vlaamse vrienden van de SP.A en heeft de volgende punten op een rijtje gezet: 

 Als politiek uitgangspunt geldt dat we als overheid moeten streven naar een snelle 

overgang naar duurzame energie. Daarin passen geen kerncentrales (en kolen- en 

gascentrales). Dat geldt dus ook voor de centrale in Borssele! 

 Wij beseffen dat dat niet van vandaag op morgen kan, maar er moeten politiek concrete 

afspraken gemaakt worden die dat perspectief versneld en realistisch in beeld brengen. 

 

 Wij beseffen dat dat politieke debat vooral op internationaal en nationaal niveau gevoerd 

moet worden en dat België nog steeds een soevereine natie is. Het kabinet kan de 

Belgische regering onder druk zetten om op te schieten, de PvdA 2e Kamerfractie moet 

druk op het kabinet uitoefenen 
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 Voor een objectieve beoordeling van de risico’s moet er een grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage (MER) komen. De PvdA is van mening dat dit op basis van 

Europese wetgeving ook het recht van de Nederlandse grensgemeenten is. 

 Er is geen reden tot paniek en angst is een slechte raadgever, maar de nog steeds niet 

opgeloste sabotage in de centrale stelt niet gerust. In een Europa dat te maken heeft met 

terroristische dreigingen, is extra alertheid nodig en een kerncentrale is nu eenmaal een 

gevoelig object. 

Nieuws van het afdelingsbestuur 

Een woord van de voorzitter 

Yusuf Kaplan 

Beste Leden, 

Met het nieuwe bestuur zijn we achter de schermen druk bezig om 

een en ander van de grond te krijgen. 

Sinds ons aantreden in 2014 hebben we een aantal commissies ingesteld om taken en 

verantwoordelijkheden te verdelen: 

Permanent Campagneteam: onder leiding van Flip Aertssen  

Communicatie: onder leiding Joyce Hagenaars 

Ombudsteam: onder leiding van Miek van den Boogaard  

Activiteiten: onder leiding van Frank Claessens  

 

Onder de activiteiten commissie hangen nog werkgroepen voor thema bijeenkomsten en 

werkbezoeken 

Voor de bovenstaande commissies kunnen we alle hulp goed gebruiken. Door de commissies 

goed te bemensen wordt het werk niet alleen beter verdeeld, maar komen er ook goede ideeën 
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naar boven. Daarom het verzoek aan iedereen om indien mogelijk een bijdrage te leveren, ook al 

is die klein. Hiermee maken we onze partij sterker en kunnen we beter strijden voor onze 

idealen. U kunt uw bijdrage melden via bergenopzoom@pvda.nl. Er zal vervolgens contact met u 

worden gelegd. 

We willen als bestuur graag naar u luisteren om samen de idealen van deze mooie partij 

proberen te realiseren. Naast hard werken willen ook een verenigingssfeer creëren, het mag ook 

gezellig zijn! Zo hebben bestuur & fractie afgelopen oktober een Heidag georganiseerd overdag 

en ’s avonds afgesloten met een BBQ. Hierbij waren alle leden uitgenodigd. Het bestuur  wil 

graag haar leden onder diverse omstandigheden bij elkaar te brengen, zodat we elkaar leren 

kennen en dat we van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken. 

Volgens mij zijn we te vaak stil geweest en hebben zaken te vaak genuanceerd, maar die tijd is 

voorbij. Het is tijd om op te staan en ons geluid te laten horen. We moeten volgens mij terug 

pakken naar onze grondbeginselen en de schouders er onderzetten.  

Sta op, laat je zien en horen, als we dat allemaal doen kunnen we succesvol zijn! 

Dank jullie wel. 
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