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Samenstelling:
PvdA Bergen op Zoom

Met dank aan leden van het afdelingsbestuur, de 
gemeenteraadsfractie en overige actieve leden en belangstellenden 
van de PvdA-afdeling voor de bijdragen aan de totstandkoming van 
dit Verkiezingsprogramma 2018-2022. 

Dit programma is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 
de PvdA-afdeling Bergen op Zoom, op 19 december 2017

2017 © PvdA Bergen op Zoom
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• Veilig op straat

•  ❤ voor de wijk

• Groene economie in de polder

• Aanpak (jeugd)armoede

• Voor iedereen de zorg die nodig is

• Sport en bewegen voor jong en oud

• Voldoende sociale woningen

• Ruimte voor water en groen

• BoZ wordt dé werkervaringsregio

• Verbindende, diverse samenleving

onze punten
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Samen
 
PvdA Bergen op Zoom is een lokale afdeling van de Partij van de 
Arbeid, waarin politiek betrokken inwoners die zich inzetten voor 
het belang van onze mooie gemeente.
 
Dat doen we samen. ‘Samen’ komt tot uiting in onze inzet 
voor een verbonden samenleving waar plek is voor iedereen; 
ongeacht afkomst, opleiding of maatschappelijke status.  PvdA 
Bergen op Zoom wijst elke vorm van discriminatie af. Ieder mens 
is even waardevol. Ongeacht de achtergrond, geaardheid of 
gender moet iedereen dezelfde kansen hebben; of het nu gaat 
om onderwijs, werken, wonen of vrije tijdsbesteding. Wij staan 
voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich 
binnen sociaaldemocratische waarden kan ontplooien.
 
Samen = maatschappelijke en sociale initiatieven ondersteunen 
en de inwoners betrekken bij het lokale beleid van onze gemeente. 
Iedereen doet mee en een ieder draagt bij naar eigen vermogen.
 
Samen =  een samenleving waarin niet alleen de helft plus één telt.
 
Samen =  segregatie in de samenleving actief tegengaan. 
Scheidslijnen tussen oud en jong, culturele achtergronden, rijk en 
arm lopen door de verschillende lagen van de samenleving heen.
 
Samen =  uitdragen en uitspreken van sociaaldemocratische 
waarden. Wij blijven opkomen voor kwetsbare inwoners in onze 
Bergse samenleving
 
Samen = een toegankelijke gemeente voor iedereen.

Samen =  in de regio de handen inéénslaan met gemeentelijke 
samenwerking op de Brabantse Wal en de discussie over een 
gemeentelijke herindeling niet uit de weg≠ gaan!
 

Samen. Dáár staan we voor!
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Samen=wonen
 
In huis
PvdA Bergen op Zoom zet zich in voor een goede mix van zowel 
sociale woningbouw als duurdere huur- en koopwoningen.  
Er moeten voldoende betaalbare woningen zijn. Daar waar 
sprake is van ‘scheefwonen’, waarbij mensen met een (te) hoog 
inkomen sociale woningen huren, wil de PvdA doorstroming 
naar passende woningen bevorderen. Wij stellen hierbij het 
levensloopbestendig bouwen of renoveren van bestaande 
woningen als voorwaarde.

PvdA Bergen op Zoom vindt het belangrijk dat inwoners vóóraf 
en tijdig betrokken worden bij nieuwbouw- of renovatieplannen. 
Hierdoor is het mogelijk méér naar de behoefte van inwoners 
te bouwen, zowel kwalitatief (type woningen) als kwantitatief 
(aantal). Binnen elke woonbehoefte moet voldoende aanbod zijn!

• Duurzaam bouwen en renoveren (o.a.  materialen, energie en water).
• Bevorderen van eigen energievoorzieningen voor inwoners zoals 

zonnepanelen, via subsdies en informatiecampagnes.
• Wachtlijsten voor woningen en woonvoorzieningen 

terugdringen.

In de wijk
De PvdA staat voor een leefbare en veilige woonomgeving. Naast 
de gemeente, dragen inwoners hier hun steentje aan bij. Wij 
hechten daarom een groot belang aan een goed functionerende 
sociale infrastructuur (buurthuizen, sociale wijkteams, 
buurtpreventieteams, winkel voor de dagelijkse boodschappen, 
netwerk in de straat) en groenvoorzieningen in de wijk:

• Een veilige woonomgeving met een zichtbaar aanwezige en 
aanspreekbare wijkagent. Samen met de bewoners werkt de 
gemeente aan een leefbare buurt.

• Actief tegengaan van alle vormen van radicalisering en 
verharding van de samenleving; met daarbij actieve aanpak van 
ondermijnende criminaliteit.
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• Dynamische winkelkernen en een binnenstad met combinatie 
van functies.

• De luchtkwaliteit is belangrijk voor ieders gezondheid. PvdA 
Bergen op Zoom wil daarom meer oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in de wijk. 

• PvdA Bergen op Zoom wil, waar mogelijk, ondergrondse 
afvalcontainers op elke hoek van de straat om het scheiden van 
afval te bevorderen. 

• Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en 
neemt de neerslag toe. De PvdA wil het risico van wateroverlast 
en hittestress verminderen door minder bestrating en meer 
groen. De aanleg van bijvoorbeeld een open kaai biedt 
bovendien toeristisch-recreatieve kansen met banengroei.

In de regio
• Bergen op Zoom ligt in een (grens)regio waar de gevaren 

letterlijk om de hoek schuilen. Denk bijvoorbeeld aan de 
kerncentrales in Doel en Borssele of de concentraties van 
zware industrie in Antwerpen, Moerdijk en het Sloegebied. 
PvdA Bergen op Zoom is tegen kernenergie en eist dat de 
verouderde en onveilige centrales zo snel als mogelijk dicht 
moeten! Een sterke regionale en grensoverstijgende aanpak 
is hierbij nodig. Ook andere onacceptabele veiligheidsrisico’s, 
zoals gevaarlijke goederentransporten per trein door stedelijk 
gebied, moeten in regionaal verband aangepakt worden. 

• Kansen voor bedrijvigheid en innovatie door de nabijheid van de 
luchtbasis Woensdrecht maar ook  vliegveld Breda/Seppe.

• Bergen op Zoom verdient een status als grensgemeente binnen 
het overleg van de Veiligheidsregio met de Vlaamse provincie 
Antwerpen.

• Sterke én effectieve OV-verbindingen in de regio, zodat het 
wonen-werken in Bergen op Zoom ook met het openbaar 
vervoer aantrekkelijker wordt.
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Samen=werken
 
Aan het werk
PvdA Bergen op Zoom vindt dat de beroepsbevolking naar 
vermogen dient te kunnen werken; betaald of onbetaald. 
Werk is de beste armoedebestrijding. Werk biedt structuur en 
draagt bij aan de versterking van sociale netwerken in onze 
samenleving. Onbetaald werk is waardevol voor de samenleving 
maar de PvdA verzet zich tegen verdringing op de arbeidsmarkt. 
Vrijwilligerswerk mag nóóit ten koste gaan van betaalde banen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Bergen op Zoom is een ondernemende gemeente. PvdA Bergen 
op Zoom zet in op sociaal werkgeverschap en verwacht van de 
bedrijven waarmee de gemeente Bergen op Zoom zaken doet, 
een actief MVO-beleid. Dit zou een voorwaarde moeten zijn bij 
aanbestedingstrajecten waarbij de gemeente betrokken is.

• Duurzame bedrijvigheid in de Auvergnepolder. als regionaal 
ontwikkelgebied voor biobased initiatieven.

• PvdA Bergen op Zoom wil ruimte en startkapitaal voor 
werklozen die een onderneming willen starten. 

• Heldere afspraken met werkgevers voor voldoende 
stageplaatsen voor MBO- en HBO-studenten. De werkgevers 
presenteren zich als goede werkgevers en daarmee blijven de 
studenten voor onze stad behouden.

• De Boulevard biedt economische kansen aan horeca, 
watervoorzieningen, recreatie/sport. 
 

In de regio
PvdA Bergen op Zoom zet in op intensivering van samenwerking 
met (potentiële) werkgevers op zowel de schaal van de Brabantse 
Wal als grensoverstijgend.

• Bergen op Zoom met de Brabantse Wal ontwikkelt zich tot 
dé werkervaringsregio van Zuid-Nederland voor onder meer 
biobased, maintenance/techniek, logistiek en agroindustrie. 
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Samen=welzijn
 
Gezond en vitaal
Iedereen kan meedoen en hoeft niet langs de zijlijn te blijven 
staan. Als dat niet lukt, even of voor langere duur, dient de 
samenleving een vangnet te bieden. PvdA Bergen op Zoom 
vindt dat zorg dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar 
georganiseerd moet zijn.  Door vroegtijdig problemen in de 
samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Met 
maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan 
van schooluitval, het beperken van overlast door hangjongeren 
en het verminderen van verloedering in buurten en wijken, 
voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere 
hulp of zorg moet worden ingezet. 
Mensen met problematische schulden helpen we. Waar nodig 
bezien we de schuldproblematiek in samenhang met andere 
problematiek. Wij willen alleen werken met bewindvoerders 
en schuldhulpverleners die voldoen aan het Keurmerk 
bewindvoering:

• Wijkzusters moeten altijd in de buurt zijn, als spil in de wijk. 
• Mantelzorg waar het kan, professionele zorg waar nodig.
• Cliënten worden geraadpleegd op de kwaliteit van zorg (dichtbij, 

toegankelijk, beschikbaar en betaalbaarheid)
• Een sociale samenleving met bescherming, zelfredzaamheid, 

participatie en zorg voor elkaar.
• Actieve aanpak van (kinder)armoede als gezamenlijke taak van 

gemeente en samenleving. 

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De 
stijging van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke 
toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverleningen. 
De aanpak van kinderarmoede heeft extra aandacht. Opgroeien 
in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. En wie met een 
achterstand begint haalt deze op latere leeftijd vaak niet meer in.
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Basis op orde
Ongeacht in welke situatie je geboren bent: elk kind verdient een 
goede start:

• Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed 
en welzijn.  Dit geldt voor zowel onze kinderen (basis op orde) 
als voor onze volwassenen (bij- en omscholing). Leren doe je een 
leven lang.

• Passend onderwijs voor kinderen die buiten de boot vallen in het 
reguliere onderwijs.

• Geen kind van school zonder startkwalificatie!
• Voorschoolse activiteiten voor kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. Op deze wijze wordt tegengegaan 
dat kinderen met een onoverbrugbare afstand met 
basisonderwijs starten.

• Kinderen moeten ook kind kunnen zijn met ruimte voor eigen 
ontplooiing en het ontdekken van de wereld om hen heen.

 
Sport 
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen:

• Voor de gezondheid
• Als middel voor participatie
• Voor de sociale banden

Sport wordt in veel gevallen in verenigingsverband 
georganiseerd. Er zijn in onze gemeente heel veel 
sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. 
Deze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid 
van onze gemeente, de onderlinge binding en ze vormen de brug 
tussen verschillende sociale netwerken door de samenleving 
heen.:

• Ieder kind moet kunnen sporten.
• Sport is gebaseerd op prestatie, ontwikkeling, respect en ‘fair play’.
•  Voldoende voorzieningen voor (aangepast) sporten.
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Cultuur
Voor de PvdA Bergen op Zoom is het belangrijk dat alle vormen 
van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en 
dat elke cultuuruiting van waarde is. Onze bibliotheken, CKB, 
Gebouw-T en Markiezenhof vinden wij van onschatbare waarde:

• Stadspaleis Het Markiezenhof dient de museale hoofdfunctie te 
behouden en toegankelijk te zijn voor iedereen.

• PvdA streeft naar een cultuur-educatieve voorziening waarbij 
de geschiedenis van bevolkingsmigraties in de regio Bergen op 
Zoom verteld, verwoord en verbeeld wordt; van de komst van 
Romeinen 2000 jaar geleden tot de vluchtelingen van nu.

• Alle inwoners van Bergen op Zoom worden bij verschillende 
cultuuruitingen betrokken worden. Verenigingen en stichtingen 
worden hiertoe uitgenodigd.

 
In de regio
Meer groen en water in Bergen op Zoom maakt de leefomgeving 
van onze inwoners gezonder en versterkt onze natuur. Groen en 
water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, 
te recreëren en te ondernemen. De PvdA Bergen op Zoom wil op 
het gebied van Welzijn meer samenwerken met de gemeenten 
Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. Hierdoor zorgen we ervoor 
dat hulp en ondersteuning sneller en beter geboden kunen 
worden. Hulp en ondersteuning zijn altijd in de buurt!

• Inwoners van onze stad moeten de natuur dichtbij huis kunnen 
beleven. Wij maken ons daarom hard voor de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en biodiversiteit in onze natuur.

• Bescherming van de kwetsbare natuur op de Brabantse Wal. 
Agroindustriële activiteiten horen thuis op daartoe ingerichte 
bedrijventerreinen buiten de natuur.

• PvdA Bergen op Zoom is vóór een zoute Binnenschelde en 
verzilting van het Volkerak/Zoommeer met een terugkeer van de 
getijdewerking.
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Tot slot: financiën
PvdA Bergen op Zoom wil waar mogelijk de lasten naar 
draagkracht verdelen. Daarnaast willen we dat de middelen die 
voor sociale doelen gereserveerd zijn ook voor sociale doelen 
behouden blijven. De grote overschotten op WMO, zoals in het 
recente verleden, zijn onacceptabel. Iedereen dient de zorg te 
krijgen die nodig is!

Ook de komende bestuursperiode zet de PvdA in op een 
beheertsing en terugdringing van de gemeentelijke schuldenlast.

Economische meevallers worden wat de PvdA Bergen op Zoom 
betreft bij voorkeurs ingezet voor behoud en herstel van sociaal 
beleid. Zoals:

•  Armoedebestrijding
• Wijkvernieuwing
• Aanpak vereenzaming en sociaal isolement van kwetsbare 

groepen
• Maatschappelijke participatie
• Investeringsfondsen voor microkredieten voor kleine 

ondernemers 
 

Wij maken onze financiële keuzes op basis van 
behoud en versterking van ons sociaal beleid.

financiën
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Joey van Aken
Han Verbeem
Nanny Nuijten
Adam Ahajaj
Sharinda Hanoman 
Flip Aertssen
Miek van den Boogaard
Fons Broekhoven
Sylvia Brouwer
Joyce Hagenaars
Christy Lebeau
Mia Mol
Wim Raats
Edwin Rampaart
Daan Withagen
Joop Meulmeester
Jeroen Jonkers
Yusuf Kaplan
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