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Voorwoord
Beste meneer, beste mevrouw,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Lijst Linssen. In dit voorwoord geven wij in
het kort aan waar onze partij voor staat. Naast ons verkiezingsprogramma heeft Lijst
Linssen ook een 11 punten programma. Een samenvatting van de belangrijkste
verkiezingspunten van onze partij. Daarmee begint ons verkiezingsprogramma.
Lijst Linssen wil dat fatsoenlijke, eerlijke mensen zich thuis voelen in een
samenleving waar de Nederlandse normen en waarden centraal staan. Waar op
straat en op school Nederlands wordt gesproken. Waar kinderen hun enthousiasme
voor een echte Zwarte Piet mogen laten blijken. Geen verspilling van kostbaar
belastinggeld aan links integratiegeneuzel. Waar ouderen thuis voldoende steun
krijgen en veilig over straat kunnen zonder omver gereden te worden door een
bedenkelijk figuur in een veel te dure auto die hij waarschijnlijk van drugsgeld heeft
betaald.
Maar ook een samenleving waar de zorg betaalbaar en bereikbaar is. Het is te gek
voor woorden dat het kabinet Rutte het geld weggeeft aan grote multinationals en
tegelijk bakken met economische vluchtelingen naar Nederland laat komen terwijl
zorgpremies en de BTW omhoog gaan. Lijst Linssen wil een samenleving waar onze
inwoners belangrijker zijn dan voorschriften van een kliekje ministers en
commissarissen in Brussel. Waar gewone mensen centraal staan. Lijst Linssen is
tegen regentenpolitiek en kartelvorming. Geen elitaire regentenpartij. Vandaar ook
onze verkiezingsleus: lokaal forum. Wij voelen ons verwant met het Forum voor
Democratie en we stellen de belangen van onze bewoners voorop.
De afgelopen jaren heeft Lijst Linssen geknokt voor de belangen van onze inwoners.
We hebben tal van brieven geschreven en problemen aan de orde gesteld zoals:
veiligheid in Borgvliet en wijk Oost; problemen met asielzoekers; armoede onder
kinderen; de onveiligheid langs het spoor; mogelijkheden om leegstand aan te
pakken, aanpak verkeersveiligheid etc.
Van 2006 tot september 2015 maakte Lijst Linssen deel uit van het college. Onze
wethouder wilde voortvarend een aantal problemen aanpakken om de economische
bloei en werkgelegenheid aan te pakken. Maar Lijst Linssen liep daarbij regelmatig
aan tegen (ambtelijke) weerstand en tegenwerking. Verbeteringen in de ambtelijke
organisatie werden weggehoond. Daar wilde Lijst Linssen ook openheid van zaken
over geven. Dat werd door een aantal collega’s in de politiek niet gewaardeerd.
Zaken sussen en binnenskamers houden werd blijkbaar belangrijker gevonden dan
zaken voor elkaar krijgen voor onze inwoners.
Na de verkiezingen wil Lijst Linssen zich opnieuw inzetten voor een beter Bergen op
Zoom waar de werkgelegenheid groeit en waar onze inwoners zich thuis voelen en
herkennen
Fijn dat u de tijd neemt om ons verkiezingsprogramma te lezen. Hopelijk stemt u
daarom op 21 maart op Lijst Linssen!
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§ Vreemdelingenbeleid & openbare orde en veiligheid
Geen asielzoekers en statushouders erbij!
Voor Lijst Linssen is het overduidelijk: in onze gemeente zijn al te veel te veel
asielzoekers en statushouders gevestigd. De nationale regering, o.l.v. Mark Rutte
(VVD) heeft niets gedaan om er voor te zorgen dat deze mensen in de regio van
herkomst worden gevestigd of dat er een betere spreiding binnen de EU komt. Onze
premier wil graag in Brussel een wit voetje halen. Het aantal bijstandstrekkers is al
buitengewoon hoog; het overgrote deel van de asielzoekers/ statushouders
integreert niet in onze samenleving en de kans dat zij een baan vinden is vrijwel nihil.
Dus nog meer bijstandstrekkers erbij. Bovendien is de het voor jongeren al heel
moeilijk om een woning te vinden. Dat wordt dus alleen maar erger.
Onze ouderen en jongeren moeten vaak lang wachten op geschikte huisvesting. Te
vaak moet er echter voorrang worden gegeven aan statushouders en asielzoekers
die met grote groepen tegelijk neerstrijken in Bergen op Zoom. Te gek voor woorden.
Dat kan er bij ons niet in. Voor Lijst Linssen dus overduidelijk: geen
asielzoekers/statushouders erbij!
Geen coffeeshops terug!
Kent u het nog? De enorme overlast van Franse en Belgische drugstoeristen?
Parkeeroverlast; drugsgebruik op straat; het lastig vallen van onze inwoners etc. Het
gevolg van de coffeeshops die we een aantal jaren hebben gesloten. Het kabinet van
VVD-CDA-D66-CU wil nu een proef met gecontroleerde wietteelt toestaan. Lijst
Linssen zegt: nee! We willen die overlast niet meer terug.
De voorstanders zeggen: zo bestrijden we de illegale wietteelt. Flauwekul. De
meeste wietteelt is voor de internationale handel bestemd en wordt door keiharde
drugscriminelen misbruikt. Die handel wordt hier niet door aangepakt.
Aanpak van georganiseerde criminaliteit
Het landelijke misdaadbeleid is de afgelopen jaren een mislukking geweest.
Onbekwame bewindslieden, die voortijdig de laan uitvlogen, hielden zich vooral bezig
met de bureaucratische rompslomp van de invoering van de nationale politie en het
uitdelen van lachwekkende enkelbandjes. Een enorme tijdsverspilling. Maar
ondertussen werd er wel keihard bezuinigd op de inzet van politie op straat.
Lijst Linssen vindt dat het gemeentebestuur duidelijkere afspraken moet maken,
bijvoorbeeld in regionaal verband over het inzetten van politie voor o.a.:
-

-

Aanpak van patserbakken ( heeft Lijst Linssen al eerder ook via vragen aan de
orde gesteld); wie met jeugdpuistjes in een peperdure bak rondrijdt, heeft wat
uit te leggen.
Invallen in drugsgerelateerde panden; Drugscriminelen moeten voortdurend
op de huid worden gezeten. Waar komt hun buitenlands bezit vandaan? Dit
soort lui moet het leven zuur worden gemaakt.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Surveilleren in buurten waar de leefbaarheid in het geding is; overlast
veroorzakend tuig moet d.m.v. een volgsysteem weten dat ze steevast in de
gaten worden gehouden;
Handhaving sluiting coffeeshops wat een gerichte aanpak van
(drugs)probleemgebieden/wijken mogelijk maakt.
Aanpak draaideurcriminelen/veelplegers: krachtig (repressief) optreden
gericht op de grootste criminelen/overlastgevers in combinatie met voorkomen
door o.a. vroegtijdig ingrijpen ‘risicokinderen’.
Te vaak horen we: ‘er komen geen meldingen binnen’ en vervolgens gebeurt
er niks. Daarom moeten er, met name voor ouderen, veel betere
mogelijkheden komen om thuis een melding of aangifte te doen.
Inzet van meer mobiele camera’s: sommige vormen van criminaliteit
verplaatsen zich behoorlijk snel en daar moet direct op gereageerd kunnen
worden. Dit mag uitgebreid worden op de risico-hotspots in Bergen op Zoom.
Gerichte aanpak van ‘profiteurs’ van onze maatschappij: zij die schaamteloos
geld van de overheid achteroverdrukken of nalaten hun financiële bijdrage (die
iedereen moet doen!) te betalen, worden als eerste aangepakt en het geld
wordt teruggehaald.
Verdere ondersteuning van de buurtpreventieteams die niet alleen de ogen en
oren van de wijk zijn maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale
cohesie. De buurtpreventie en het camerabeleid zijn ooit door Lijst Linssen
opgezet, en deze zijn inmiddels gemeentedekkend! Hier zijn we ook hartstikke
trots op! Maar de buurtpreventieteams moeten ook het gevoel houden dat
hun meldingen voldoende worden opgepikt.
Meer en betere samenwerking tussen overheidsdiensten: de overheid moet de
crimineel op de huid zitten; ongeacht met welke instantie ze te maken hebben
(politie, gemeente, Belastingdienst et cetera). Voor deze samenwerking wordt
per direct aangesloten op de TaskForce Brabant-Zeeland. De politie zal
sneller en adequater moeten reageren. Politie en justitie reageren te
langzaam, waardoor de onrust bij inwoners groeit. Hier moet het College van
B&W fors druk op zetten.
De onveilige kerncentrale van Doel moet gesloten worden.

Vuurwerkoverlast
Lijst Linssen heeft begrip voor het plezier dat een aantal inwoners beleeft aan het
afsteken van vuurwerk. Maar wij merken ook dat grote groepen inwoners last hebben
van vuurwerk. Dieren schrikken er van en helaas krijgen sommige raddraaiers een
kick van het moedwillig vernielen van andermans eigendommen. En de volgende
dag moet er enorm veel troep worden opgeruimd. Zonde. Daarom pleit Lijst Linssen
voor:
1) Het aanwijzen van zones waar vuurwerk afgestoken mag worden.
2) Een verbod op het overdag afsteken van vuurwerk.
3) Alleen afsteken toegestaan op Oudejaarsdag zelf.
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§ Zorg, ouderenbeleid, welzijn, armoedebeleid, etc.
Bergen op Zoom moet een leeftijdsvriendelijke gemeente worden! Lijst Linssen heeft
een warm hart voor onze ouderen die onze stad en streek groot hebben gemaakt.
Lijst Linssen vindt het heel belangrijk dat ouderen zo veel en zo lang mogelijk actief
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Lijst Linssen prijst daarom ook de
inzet van de ouderenorganisaties in onze gemeente. Onze uitgangspunten op dit
terrein: Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Het levensloop bestendig bouwen moet worden uitgebreid. Afspraken met
Stadlander moeten ook hierop worden gericht.
Zorg voor ouderen
Zelfstandig wonen houdt ook in dat ouderen voldoende en betaalbare hulp moeten
krijgen. Lijst Linssen vindt dat rijk en gemeente voldoende geld beschikbaar moeten
hebben voor o.a. de persoonlijke verzorging, huishoudelijke en verpleegkundige hulp
aan huis. Het is te gek voor woorden dat een zorgmedewerker zich moet haasten om
‘targets’ te halen. Lijst Linssen ziet de toenemende eenzaamheid onder ouderen
als een groot probleem, zeker als er door de nationale regering verder wordt
beknibbeld op de thuiszorg. Daarom hecht Lijst Linssen grote waarde aan de
betrokkenheid en inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld boodschappen te doen, een
praatje te maken, klusjes te verrichten en maaltijden te bezorgen. Hier ligt ook een
taak voor mensen die aangewezen zijn op een uitkering. Zij worden, door zich als
vrijwilliger in te zetten voor ouderen, meer betrokken bij de samenleving en
vergroten tevens hun kans op toetreding tot de arbeidsmarkt.
De zorg staat, zoals gezegd. onder grote druk. De thuiszorg komt handen tekort om
alle thuiswonende ouderen goed te kunnen helpen. “Dankzij” het kabinet Rutte komt
er nauwelijks geld voor de zorg bij. Lijst Linssen vindt dat de gemeente duidelijke
prestatieafspraken moet maken met de thuiszorgaanbieders en via regelmatige
enquêtes de behoeftes onder gebruikers moet peilen.
Lijst Linssen vindt dat de ouderenorganisaties actief betrokken moeten worden bij
ons ouderenbeleid; zij zijn de ogen en oren van wat er leeft.
Dementie
Ook dementie wordt de komende jaren een groter probleem. Lijst Linssen vindt het
belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om ook deze groep mensen actief
betrokken te laten blijven, bijv. door wandelingen, gezelschap houden, spelletjes
doen e.d. Dat verhoogt de kansen op een langer menswaardig bestaan.
In dit verband vraagt Lijst Linssen ook aandacht voor mantelzorgers. Zij zijn vaak
zwaar belast en heeft voldoende aandacht, ondersteuning en waardering nodig:
beloning d.m.v. bijv. korting in winkels, een regelmatig uitje e.d., maar ook aandacht
en waardering door de gemeente zijn heel belangrijk. Lijst Linssen vindt daarom dat
de gemeente een actiever beleid moet voeren inzake eenzaamheid, dementie en
mantelzorg.
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Er moet meer aandacht komen voor omgang met dementie. Er zijn in dit verband
cursussen beschikbaar Gemeentelijke medewerkers maar ook bijvoorbeeld
medewerkers van supermarkten kunnen daardoor beter beginnende signalen van
dementie herkennen en leren hoe er mee om te gaan.
Een collectieve ziektekostenverzekering voor iedereen
Hoewel het eigen risico (vooralsnog) niet zal stijgen, zal de premie, weer dankzij het
kabinet Rutte, de komende jaren wel toenemen. Lijst Linssen vindt dat
onaanvaardbaar, zeker omdat de ziektekostenverzekeraars over enorme reserves
beschikken.
Maar Lijst Linssen wil, naar Rotterdams voorbeeld, dat iedere inwoner van
onze gemeente, een collectieve ziektekostenverzekering af moet kunnen
sluiten met een beperkt eigen risico van € 50,- in plaats van €385,-. Dus niet
alleen voor mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering of een inkomen
onder of rond het minimum inkomen hebben. Wij willen dat ons gemeentebestuur
deze mogelijkheid gaat bespreken met ziektekostenverzekeraars en met andere
gemeenten in de regio om zodoende een voordeel te halen uit grootschalige
aanmelding. Ten gunste van onze inwoners.
Leefbaarheid kernen
Het dorpskarakter van Halsteren en Lepelstraat moet behouden worden; geen
hoogbouw in Dorpsstraat; doorgaand vrachtverkeer Steenbergseweg/Halsterseweg
moet geweerd worden. In Halsteren en Lepelstraat moeten meer activiteiten voor
jongeren komen. Het winkelaanbod in Halsteren moet in stand blijven en
gestimuleerd worden.
De Ster van Lepelstraat moet zijn landelijke karakter behouden. Daarom pleit Lijst
Linssen voor ontwikkeling van bedrijvigheid in de Auvergnepolder in plaats van de
Ster van Lepelstraat.
Jeugdbeleid
Lijst Linssen vindt de mening van de jeugdraad heel belangrijk. Hun adviezen
moeten serieus genomen worden. Wij maken ons echter wel grote zorgen over de
huisvesting van jongeren. De wachtlijsten zijn te lang en de komst van ‘migranten’
drukt wachtende jongeren nog verder naar achteren. Mede vanwege de mogelijke
komst van HAS-studenten moet er in de nieuwe raadsperiode meer woonruimte
beschikbaar komen voor jongeren en studenten.
De situatie van daklozen en zwervers is vaak heel problematisch; hun
levensomstandigheden zijn schrijnend. Daarom pleit Lijst Linssen voor veel snellere
verplichte opname en verplichte deelname aan afkickprogramma’s e.d.
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Armoedebeleid
Kinderen
Niemand mag in de kou staan. Daarom heeft Lijst Linssen de afgelopen jaren
aandacht gevraagd voor de bestrijding van kinderarmoede. Kinderen moeten deel
kunnen nemen aan sociale activiteiten zoals sport, schoolprojecten etc.
Risicokinderen moeten beter in beeld komen, waarbij er tijdig ingegrepen kan
worden om te voorkomen dat kinderen ontsporen. Voorwaarde uiteraard: gemeente,
jeugdzorg en politie moeten goed met elkaar samenwerken.
Sociaal beleid
Het huidige kwijtscheldingsbeleid moet zoveel mogelijk in stand blijven. M.n. ouderen
met een kleine portemonnee hebben het al moeilijk genoeg. Daarom pleit Lijst
Linssen voor de invoering van een collectieve ziektekostenverzekering ( zie blz.) met
een beperkt eigen risico van €50 i.p.v. €385.
Het grote aantal bijstandsgerechtigden baart Lijst Linssen grote zorgen. De beste
bestrijding van armoede blijft de uitstroom naar betaald werk. Zoals al eerder
aangegeven: eerst onze eigen mensen aan de slag i.p.v. statushouders en
asielzoekers en Oost-Europese werknemers.
Wijkvoorzieningen
Lijst Linssen vindt dat de wijkvoorzieningen in stand moeten blijven. Die vormen de
hart en ziel van de wijk en geven bewoners de mogelijkheid om met elkaar sociale
activiteiten te ondernemen; heel belangrijk voor het dagelijks welzijn van onze
inwoners, zeker ook voor ouderen. Lijst Linssen vindt dat er in iedere wijk een
wijkvoorziening moet zijn. Dat kan in de vorm van een wijkhuis maar ook door
bijvoorbeeld leegstaande schoollokalen om te vormen tot wijkvoorziening. Daarom
moet het ook mogelijk worden gemaakt om hier een ontmoetingsruimte te maken
voor jongeren, ouderen, de buurtpreventie etc. Dat betekent dat er flexibel met
bestemmingsplannen moet worden omgegaan.
Met name de wijk Noordgeest schreeuwt om een goede wijkvoorziening. Lijst
Linssen vindt dat een van de topprioriteiten voor de komende periode. De
andere, bestaande wijkvoorzieningen mogen niet in hun bestaan worden
aangetast.
Wijkbudget
Lijst Linssen vindt dat onze inwoners ook zelf de mogelijkheid moeten krijgen om met
een eigen wijkbudget te werken om hun wijk te verfraaien. De gemeente moet
daarom in samenwerking met de wijkcommissies bekijken op welke manier lokale
initiatieven worden gefinancierd. Daarvoor moet geld binnen de begroting worden
vrijgemaakt.
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Dierenwelzijn
Lijst Linssen vindt dat het nieuwe college zich actief moet inspannen voor het welzijn
van dieren. De afdeling handhaving moet ogen en oren open houden als er signalen
over dierenmishandeling binnenkomen. De gemeente moet actief communiceren dat
we daar mee bezig zijn. Wie dieren mishandelt, moet streng worden aangepakt. Lijst
Linssen wil het dierenasiel en de plaatselijke dierenambulance terug. Daardoor
kunnen zieke of mishandelde dieren sneller worden behandeld of genezen. Daarin is
ook een rol weggelegd voor mensen die re-integreren in de samenleving,
bijvoorbeeld ter voorbereiding op betaald werk.
Parkeren voor gehandicapten
Lijst Linssen vindt dat houders van een gehandicapten parkeerkaart ook gratis op
gewone parkeerplaatsen moeten kunnen blijven parkeren. Daarnaast moet er meer
gecontroleerd worden of andere automobilisten geen gebruik maken van de
gehandicaptenparkeerplaatsen.
§ Integratie + bijstandsbeleid
Voor Lijst Linssen staan de Nederlandse normen en waarden voorop. Daar
hoort bijvoorbeeld ook een traditie als Zwarte Piet bij. Zwarte Piet maakt heel veel
kinderen gelukkig en is onderdeel van onze samenleving en moet dus blijven. Wij
accepteren geen shariahuwelijken of het thuis opsluiten van vrouwen. Punt. Lijst
Linssen verwacht van inwoners dat de democratische normen en waarden van
onze samenleving worden nageleefd. Dat betekent dat wij nooit zullen accepteren
dat leden van sommige bevolkingsgroepen het ‘normaal’ vinden dat vrouwen en
mensen die anders geaard zijn worden gediscrimineerd. Voor Lijst Linssen staat
voorop: wie onze normen niet accepteert maar ook niet bereid is om de
Nederlandse taal en cultuur te leren en te accepteren maar ondertussen wél
van een uitkering wil leven, hoort niet in onze gemeente thuis! Lijst Linssen
constateert dat er grote groepen ‘medeburgers’ totaal niet integreren maar
ondertussen wel gebruik maken van allerlei uitkeringen en toeslagen.
Lijst Linssen constateert: hier komen wonen= meedoen. Op dit moment is Bergen op
Zoom een van de koplopers in Nederland op het gebied van het aantal
bijstandsgerechtigden. Daarom vindt Lijst Linssen: werken moet lonen. Wij
bepleiten invoer van een programma naar Rotterdams voorbeeld van ± 20 uur per
week waarin een bijstandsgerechtigde cursussen moet doen, cv’s leert opstellen en
werk voor de gemeente doet, bijvoorbeeld papierprikken, de straat vegen maar ook
knuffels maken voor langdurig zieken. Daarnaast is het te gek voor woorden dat er
hele dagen busjes rondrijden met Oost-Europese werknemers die in de kassen e.d.
werken terwijl er hier genoeg bijstandsgerechtigden zijn, waarvan een aanzienlijk
aantal (voormalig) asielzoeker is.
Daarnaast is Lijst Linssen voorstander van de invoering van zgn.
dienstencheques, die ook in andere landen worden gebruikt. Daarmee kunnen
mensen die aangewezen zijn op een uitkering legaal klusjes verrichten,
schoonmaakwerk doen, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken etc.. Dit
systeem heeft grote voordelen: mensen zonder werk blijven betrokken en maken
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meer kans op arbeid; zwart werken wordt teruggedrongen en met name oudere en
eenzame mensen worden er mee geholpen.
Korting op de gemeentelijke heffingen voor de minima moet zoveel mogelijk in
stand blijven. Uitkeringsfraude en het weglekken van uitkeringen naar het
buitenland moeten keihard worden aangepakt.
§ Verkeer en vervoer
LL maakt zich grote zorgen over het vervoer over spoor. Nog steeds razen
goederentreinen met chemische stoffen door Bergen op Zoom. En dat zal de
komende jaren alleen maar toenemen. Vooral door toedoen van Lijst Linssen staat
dit onderwerp nu op de politieke agenda maar wij blijven vinden dat Bergen op
Zoom, zeker vergeleken met Breda en Tilburg, er heel bekaaid vanaf komt. Langs
het spoor moeten veiligheidsvoorzieningen komen die minstens gelijkwaardig zijn
aan de maatregelen die elders worden getroffen. Wij blijven pleiten voor een apart
goederenspoor (dedicated goederenlijn) in West- Brabant dat niet meer door de
kernen rijdt. Zo vindt Lijst Linssen dat de goederenspoorlijn Vlissingen- Roosendaal
een aftakking moet krijgen richting de haven van Antwerpen zodat het grootste deel
van de goederentreinen niet meer door Bergen op Zoom raast. De veiligheid van
onze inwoners is in het geding.
De A4 vormt prima kansen om in onze gemeente meer bedrijventerreinen te
ontwikkelen, gericht op schone en duurzame werkgelegenheid. Maar: de aansluiting
van de A4 op de A58 dreigt dicht te slibben. Nu al staan er in de spits files richting
Roosendaal. Bovendien is het een erg gevaarlijk knooppunt, met regelmatig
ongelukken, zeker in zuidelijke richting ter hoogte van ‘Philip Morris’.
Veel inwoners hebben last van doorgaand (vracht)verkeer in hun straat. Alleen
bordjes plaatsen met de tekst ‘uitsluitend bestemmingsverkeer’ halen niets uit. Het
moet voor vrachtverkeer onaantrekkelijker worden gemaakt om door woonstraten te
rijden, bijvoorbeeld d.m.v. fysieke belemmeringen of verkeerslichten. Tegelijkertijd
moet het alternatief, gebruik maken van de randwegen, aantrekkelijker worden
gemaakt.
Er moeten een aantal hotspots worden aangepakt. De verkeerslichten bij de kruising
Rooseveltlaan-Sterrelaan-Gagelboslaan zijn wel iets beter afgesteld, maar de
wachttijden blijven lang. Lijst Linssen vindt dat er o.a. een aparte afrit naar het
ziekenhuis moet komen.
Tegelijk moeten dan wel de geluidswallen langs de randwegen worden aangevuld en
verbeterd. Zo wordt geluidshinder voor omwonenden aangepakt.
Er mag niet verder worden beknibbeld op het busvervoer. Met name voor ouderen
moet goed vervoer naar zorginstellingen, ziekenhuizen, winkelcentra e.d. betaalbaar
blijven. Dus ook het deeltaxi vervoer moet betaalbaar blijven en op de service mag
niet bezuinigd worden.
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§ Afval, openbare ruimte en milieu
Afvalinzameling en - verwerking
Lijst Linssen vindt dat de kosten voor afvalinzameling en verwerking verder omlaag
moeten. Wij juichen het huidige systeem van gescheiden inzameling toe waarbij
burgers beloond worden die relatief weinig afval aanbieden. Maar er kan wel e.e.a.
worden verbeterd. Met name in de binnenstad, maar ook daarbuiten zien we veel
plastic afval rondslingeren. We zijn veel geld kwijt aan rondrijdende Saver-wagens
terwijl veel ingezameld plastic niet wordt hergebruikt maar vanwege de slechte
kwaliteit wordt verbrand.1 Slecht voor het milieu en slecht voor de portemonnee van
onze inwoners. Dat moet anders. Lijst Linssen bepleit een onderzoek naar
verbetering van de afvalinzameling en verwerking, gericht op verlaging van de kosten
voor de burger.
Openbare ruimte
De klachten die wij van burgers binnen krijgen en de Buiten Beter App maken één
ding duidelijk: onze inwoners, of ze nu in Bergen, Halsteren. Lepelstraat, Kladde of
Heimolen wonen, zijn de vervuiling in de openbare ruimte beu. Lijst Linssen vindt
dat er veel actiever geruimd moet worden. Vuil trekt immers vuil aan. Er moet
veel meer gebruik gemaakt worden van de inzet van bijstandsgerechtigden
waardoor die ervaring kunnen opdoen. En bij enorme vervuilingen moeten
(jeugdige) criminelen via bureau Halt worden ingezet om troep op te ruimen.
Daarnaast kan ook de samenwerking met ondernemers verbeteren. Lijst Linssen
heeft al eerder in een brief gepleit voor het verstrekken van plastic containers aan
ondernemers tijdens evenementen zoals Vastenavond/Carnaval of de Krabbenfoor.
Daarnaast moeten er dan ook veel meer openbare toiletten komen, met name voor
vrouwen.
Milieu
Er wordt heel veel geroepen over ‘duurzaamheid’ zonder dat veel politieke partijen
precies duidelijk maken wat er mee wordt bedoeld. Er wordt veel ingezet op
‘biobased industrie’. Lijst Linssen vindt dat allemaal prima maar ook hier blijkt dat het
rendement op dit moment nog niet erg hoog is. Lijst Linssen vindt dat vooral de
landelijke overheid aan zet is om het rendement te verhogen en dat wij geen bakken
met belastinggeld verspillen aan experimenten e.d. Als er betere technieken zijn, kan
er naar de mening van Lijst Linssen worden geparticipeerd. Wij zien vooralsnog
vooral meerwaarde in de ontwikkeling van windenergie en zonne-energie.
De gemeente moet, in samenwerking met Stadlander het bouwen van huizen met
‘nul op de meter’ verder stimuleren en er voor zorgen dat de voorlichting aan
inwoners duidelijk en volledig is, zeker als het gaat om subsidiemogelijkheden.

1

Zie het CPB-rapport inzake verwerking van plastic afval van najaar 2017
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Lijst Linssen is tegen de invoering van zgn. 'milieuzones' ( zones waar geen oudere
auto's etc. mogen komen) in de binnenstad. Dit is betuttelend en niet te handhaven.
Juist de 'oldtimerbijeenkomsten' zijn een verrijking voor onze binnenstad.
§ Communicatie en voorlichting
Het communicatiebeleid van onze gemeente is in één woord: slecht. Uit onderzoek
blijkt ook de lage waardering van onze gemeente voor het communicatiebeleid. Onze
inwoners worden veel te laat betrokken bij plannen. Taalgebruik is veel te formeel.
Typische voorbeelden daarvan zijn o.a.: de plannen voor de Ster van Lepelstraat.
Omwonenden moesten uit de krant de plannen vernemen voor eventuele
ontwikkeling van industrie. Niet alleen is Lijst Linssen tegen ontwikkeling van
industrie op die locatie maar het kan gewoonweg niet dat burgers niet vooraf
betrokken worden. Andere voorbeelden zijn de beroerde communicatie rond de
ontwikkeling van een woontoren bij Op de Weele ( Havenkwartier) en de
bureaucratische werking van de Buiten Beter App. Lijst Linssen heeft moties
ingediend om de communicatie te verbeteren. Bewoners moeten op een
eenvoudigere en duidelijkere manier informatie over bestemmingsplannen kunnen
vinden. Uitgangspunten van het communicatiebeleid: eerst luisteren en de bewoners
serieus nemen. Pas daarna plannen de wereld in sturen.
Niemand mag in de kou staan. Daarom heeft Lijst Linssen de afgelopen jaren
aandacht gevraagd voor de bestrijding van kinderarmoede. Kinderen moeten deel
kunnen nemen aan sociale activiteiten zoals sport, schoolprojecten etc.
§ Economie , werkgelegenheid, toerisme & cultuur
Auvergnepolder
Zoals al eerder aangegeven, moet het werkgelegenheidsbeleid van onze gemeente
gericht zijn op de uitstroom van de bijstand naar werk. Maar daarnaast moet er ook
nieuwe, schone en duurzame werkgelegenheid komen. Het zuidelijk deel van de
Auvergnepolder vormt daar een prima mogelijkheid voor, gelegen in de nabijheid van
andere industrieterreinen en van de A4. Dat hoeft niet per sé logistiek te zijn; er zijn
meerdere vormen van duurzame werkgelegenheid mogelijk. Dus geen zware
industrie. De nabijheid van de A4 en het Schelde Rijn kanaal bieden voldoende
kansen. De ontwikkeling van de Auvergnepolder biedt daarnaast ook kansen om
onze schuldenlast af te bouwen en daarmee ook lastenverhogingen voor onze
burgers te voorkomen.
Werkgelegenheid in onze eigen gemeente
Sommige partijen pleiten er voor om maar vooral buiten Bergen op Zoom werk te
zoeken ( de regio; Antwerpen) en hier geen nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen.
Lijst Linssen vindt dat funest voor onze gemeente. Want dan wordt Bergen een
slaapstad waar horeca en winkels gaan wegkwijnen. Uit onderzoek blijkt dat er dan
veel minder in onze gemeente wordt besteed. Daar gaan met name kleinere
winkelcentra, zoals het prachtige winkelcentrum in Halsteren en de binnenstad van
Bergen, last van krijgen. Juist de ontwikkeling van de Auvergnepolder kan een
positief gevolg hebben voor de winkels in Halsteren.
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Plannen voor de binnenstad
Lijst Linssen vindt dat structurele oplossingen voor de binnenstad moeten komen.
Geen wildgroei aan pop-up winkels die geen standhouden. Niet eindeloos
leegstaande winkels vullen met horeca. Zo concurreert de horeca elkaar dood. Nu is
de gemeente feitelijk leegstand aan het subsidiëren. Er moet een compacte
binnenstad komen. Winkels in aanloopstraten moeten gestimuleerd worden om zich
te vestigen in het compacte winkelcentrum. Peperdure investeringen, zoals bijna €3
miljoen voor de parkeergarage Achter de Grote Markt, zijn weggegooid geld zolang
er geen structurele aanpak voor de binnenstad komt.
De ontwikkeling van de binnenstad, met name de herinrichting van de Westersingel,
moet snel worden opgepakt. Daarmee kan ook het westelijk stadsdeel een flinke
impuls krijgen. Lijst Linssen kijkt positief naar de mogelijkheid om weer water in de
Gedempte Haven te krijgen maar we moeten daarbij wel realistisch blijven. Eerst
moeten we weten wat de kosten zijn. Het mag er niet toe leiden dat de lasten voor
onze inwoners omhoog gaan of dat er nog minder parkeergelegenheid in het
westelijk stadsdeel komt.
Lijst Linssen vindt het onbegrijpelijk dat er plannen worden ontwikkeld voor
zorgwoningen op de plaats van de oude brandweerkazerne terwijl ondertussen het
Ketrientje staat te verpauperen. Daar bestaan inmiddels prima plannen voor en
Lijst Linssen vindt dat die z.s.m. ten uitvoer moeten worden gebracht. Goed
voor de binnenstad en belangrijk voor de omwonenden.
Het terrein van de oude brandweerkazerne moet een verbindende schakel worden
tussen de historische binnenstad enerzijds en de boulevard/ de Zeeland anderzijds.
Vooral dankzij het voortvarend beleid van onze oud-wethouder Ton Linssen is de
weekmarkt verplaatst naar de binnenstad van Bergen op Zoom. Wij merken dat onze
inwoners hier erg positief op reageren. Alle winkels hebben last van aankopen via
internet; daarom is het belangrijk dat onze binnenstad een evenwichtig winkelaanbod
heeft. De parkeerbewegwijzering moet worden verbeterd; de mogelijkheden voor
fietsparkeren moeten verder worden verbeterd. Voor de aantrekkelijkheid van ons
winkelcentrum is het belangrijk dat er een grote trekker naar de binnenstad komt.
We zien echter ook dat de Zeeland een trekker van formaat is voor o.a. dagelijkse
boodschappen. Dat is vooral dankzij de inzet van oud- wethouder Linssen tot stand
gekomen. Wij nemen echter afstand van al degenen die het bestaan van de Zeeland
systematisch onderuit willen halen.
Lijst Linssen pleit voor de terugkeer van het ondernemersspreekuur. Na het
vertrek van wethouder Linssen is dat helaas afgeschaft. Het gaf ondernemers juist de
mogelijkheid om laagdrempelig problemen en suggesties aan te kaarten.
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Er zijn nog steeds te veel
regels en belastingen waar het MKB last van heeft; dat moet worden
teruggedrongen.
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De gemeente stimuleert onze inwoners om vooral lokaal in te kopen. Dan moet de
gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven door meer dan nu gebeurt bij lokale
ondernemers in te kopen.
Indien mogelijk, moet het Havenkanaal worden uitgebreid naar het Markiezaatsmeer.
Daarom is het belangrijk om tijdig onderhandelingen te beginnen met Brabants
Landschap, de eigenaar van het Markiezaatsmeer.
Andere economische ontwikkelingen
We zien dat in Halsteren een aantal belangrijke ontwikkelingen niet van de grond
komen: De Zuneha; Willem 3, etc.. Tegelijk zien we dat de gemeente helaas niet
altijd goed onderhandelt. Er wordt te vaak goedkoop grond verkocht. Lijst Linssen
vindt dat het economisch beleid voortvarender en zakelijker gevoerd moet worden.
Toerisme & Cultuur
Mede dankzij voormalig wethouder Linssen zijn er flinke stappen gemaakt om het
toerisme te bevorderen. Ondertussen zijn plannen als Landschap van Allure/ De
Brabantse Wal flink tot ontwikkeling gekomen. De komende jaren moet verder
worden ingezet op de productie van streekproducten. Ook onze prachtige
monumenten, zoals Markiezenhof, Gevangenpoort, Ravelijn, het voormalig Halsters
raadhuis, het Bergs stadhuis, de kerken, de Synagoge etc. moeten worden
gekoesterd. De vrijwilligers die hiervoor actief zijn verdienen alle lof maar ook
voldoende ondersteuning en waardering. Evenementen en promoties moeten vooral
in het teken staan van regionale en lokale activiteiten en geschiedenis. ( Toeristen
zitten niet te wachten op wereldvreemde exposities voor de happy few….).
Binnenschelde
Waterrecreatie moet, gelet op de huidige waterkwaliteit, tot de mogelijkheden te
behoren. De gemeente dient actief mee te werken aan initiatieven van ondernemers
die bijv. een deel van de Binnenschelde willen gebruiken. Dat kan sneller en
voortvarender dan nu het geval is zoals blijkt uit voorbeelden uit het buitenland.
Daarnaast moet er structurele verbetering van de waterkwaliteit komen door o.a.
blauwalg te bestrijden. Dat kan d.m.v. verzilting maar mogelijk ook door andere
oplossingen die reeds elders worden toegepast.
Cultuur
Lijst Linssen koestert onze Bourgondische cultuur en evenementen, zoals de
Krabbenfoor, de Vastenavond, de activiteiten in Halsteren en Lepelstraat, etc. De
vrijwilligers die hierbij betrokken zijn moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.
Wel blijven wij heel kritisch staan t.o.v. geldverslindende nieuwbouw- of
verbouwingsplannen waarvan de investeringen niet opwegen tegen het nut en het
rendement.
§ Bouwen en wonen
Levensbestendig wonen
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Lijst Linssen pleit al jaren voor het bouwen van meer levensloopbestendige
woningen. Daarnaast moeten er, in samenwerking met Stadlander, meer ’nul op de
meter’ woningen worden gebouwd. De gemeente moet dit stimuleren, bijvoorbeeld
door renteloze leningen te verstrekken. Onze inwoners moeten ook meer
mogelijkheden krijgen om zonnepanelen aan te brengen. De subsidiemogelijkheden
moeten worden verruimd. Verder moet het gemakkelijker worden gemaakt om
zonnepanelen vergunningsvrij aan te brengen.
Welstandsbeleid: zoveel mogelijk afschaffen!
Vooral dankzij Lijst Linssen kunnen huiseigenaren vaak al zonder een peperdure
vergunning al dakkapellen bouwen of schuurtjes maken. Sommige wijken zijn al
welstandsvrij verklaard. Maar het gaat nog niet ver genoeg. Lijst Linssen wil dat
feitelijk de hele gemeente ( Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Heimolen)
welstandsvrij wordt verklaard, met uitzondering van monumentale en beeldbepalende
panden. Dat scheelt onze burgers een hoop geld, ergernis en betutteling. Via
algemene regels kun je voorkomen dat er excessen e.d. ontstaan.
Aanpak van aso’s
Woonoverlast vormt een grote ergernis voor veel inwoners. Mensen wordt het leven
zuur gemaakt door tuig dat drugs verhandelt of kweekt, door keiharde muziek te
draaien e.d. Als gevolg van bureaucratie wordt daar vaak niet tegen opgetreden. Dat
moet afgelopen zijn. Zulke mensen moeten hun huis worden uitgezet. En de
overheid moet op die manier een voorbeeld stellen: wie overlast veroorzaakt, wordt
op straat gezet. Eigen schuld, dikke bult.
§ Onderwijs + sport
Bestrijden schooluitval
Lijst Linssen vindt dat schooluitval krachtig bestreden moet worden. Helaas laten
de cijfers nog steeds zien dat het aantal kinderen dat verzuimt of voortijdig uitvalt, te
hoog is. De gemeenteraad heeft een motie van Lijst Linssen aangenomen om er
voor te zorgen dat onze afdeling leerplicht actiever optreedt tegen thuiszitters. Want
schooluitval begint bij spijbelen. En er is een duidelijk verband tussen schooluitval en
bijv. drugshandel. Daarom moeten er, in samenwerking met het onderwijsveld, vaker
spontane controles worden uitgevoerd. Wat dat betreft maken we ons met name
zorgen over het mbo.
Voor Lijst Linssen is het uitgangspunt dat kinderen de Nederlandse taal moeten
beheersen. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat ouders de Nederlandse taal machtig
zijn. Helaas is dat nog steeds niet altijd het geval. Daarnaast ondersteunt Lijst
Linssen initiatieven om reeds op de basisschool Engels te leren.
Normen & Waarden
Lijst Linssen vindt het heel belangrijk dat de Nederlandse normen en waarden op
onze scholen worden geleerd. De betekenis van belangrijke gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis; de normen en waarden van onze democratie; de
betekenis van het Wilhelmus etc. Lijst Linssen vindt het volstrekt onacceptabel als er
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op scholen ‘haatpredikers’ rondlopen of dat docenten, onder druk van ouders, zaken
zoals de holocaust verzwijgen. Geen verlof voor ‘ exotische feestdagen’ die niet
algemeen erkend zijn.
Aanbod van onderwijs
Met de ingetreden krimp mag het aanbod van onderwijs niet verschralen. In het
middelbaar onderwijs moet er dus zowel tweetalig onderwijs als technisch onderwijs
worden aangeboden. Op scholen moet voldoende voorlichting zijn over beroepen
waar veel vraag naar is; van stukadoor tot chemisch-technische beroepen, etc. De
mbo- opleidingen moeten zich meer gaan richten op technisch vakmanschap. Lijst
Linssen wil dat de mbo-scholen weer echt technisch vakmanschap gaan doceren
zodat de vraag en aanbod in de markt weer evenredig verdeeld is.
Met leegstaande klaslokalen moet slim worden omgegaan. Die kunnen worden
gebruikt om bijvoorbeeld wijkvoorzieningen in stand worden gehouden.
Binnen onze gemeente een pilot starten binnen het basisonderwijs naar Fins-model.
Het onderwijs zoals dat in Finland wordt onderwezen staat al jaren bekend als meest
doelmatig en kwalitatief hoogwaardige vorm van onderwijs. Lijst Linssen wil met de
lokale school besturen om tafel hoe hier binnen onze gemeentegrenzen uitvoering
aan gegeven kan worden.
Sport en bewegen
Bewegen is de basis voor een goede gezondheid. In eerste instantie is voldoende
beweging een verantwoordelijkheid van de mensen zelf, toch kunnen er
omstandigheden zijn dat de overheid een handje kan helpen. Zeker als daardoor de
sociale vaardigheden worden verbeterd. Daarom wil Lijst Linssen zoveel mogelijk
speel- en bewegingsmogelijkheden hebben in de wijken. De FIT fabriek moet daar
een belangrijke rol in spelen.
Zwemmen is een basisvaardigheid. Lijst Linssen vindt daarom, dat zwembad de
Melanen open moet blijven.
§ Regionale samenwerking
Lijst Linssen wil de bestaande regionale samenwerking voortzetten maar wij
verbinden daar wel een aantal voorwaarden aan. De samenwerking van de
Brabantse Wal gemeenten moet tot kostenbesparing leiden, zodat er minder
ambtenaren nodig zijn. Maar daarnaast moeten onze inwoners zich wel blijven
herkennen in hun eigen gemeente. Samenwerking moet ook in het teken staan van
werkgelegenheid. Zo moet er voor de ontwikkeling van de Auvergnepolder ook met
de gemeente Tholen worden samengewerkt. Beide gemeenten hebben daar
voordeel van. De regionale samenwerking moet daarnaast vooral gericht zijn op het
binnenhalen van werkgelegenheid
Een belangrijk speerpunt van de regionale samenwerking moet zijn: sluiting van de
onveilige kerncentrale Doel.
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§ Financiën & gemeentelijke lasten
Het gemeentelijk financieel beleid komt de komende jaren in het teken staan van:
-

Geen verhoging van de gemeentelijke lasten ( m.u.v. de inflatiecorrectie).
Het terugbrengen van de schuldenlast.

Daarom is het noodzakelijk om er o.a. voor te zorgen dat ons ambtenarenapparaat
niet verder uitdijt. Een aantal taken kan gezamenlijk met andere gemeenten worden
uitgevoerd. Dat moet verder worden uitgebouwd om kosten te besparen. Daarnaast
moeten twijfelachtige investeringen, zoals de miljoenenoperatie om de
parkeergarage Achter de Grote Markt, worden uitgesteld.
§ Bestuur
Lijst Linssen blijft pleiten voor de invoering van een gekozen burgemeester en een
correctief referendum. Het is triest om te zien dat ‘regentenpartijen’ deze initiatieven
om zeep helpen.
Bergen op Zoom moet een zelfstandige gemeente blijven. Maar wij vinden ook dat er
achter de schermen meer door ambtenaren samengewerkt kan worden om kosten te
besparen.
EINDE
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