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Verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Bergen op Zoom

Heldere lokale politiek
9 raadszetels, een record behaald
Er waren 34 stembureau’s ingezet op 21 maart 2018 in de
gemeente Bergen op Zoom. De opkomst van kiezers is
op deze dag 49,58%. De avond begon met de voorlopige
verkiezingsuitslagen en is voor verschillende partijen een
euforie (GBWP) en voor andere partijen een deceptie.
GBWP reikt te komen tot 10 zetels! Maar... is er wel goed
geteld in Bergen op Zoom? Op aandringen van partij
Ton Linssen volgt er in Bergen op Zoom een hertelling van
de uitgebrachte stemmen. En dan gaat het om 26.526
biljetten van 34 stembureau’s. Fouten maken is menselijk,
maar tellen is toch wel een grondbeginsel dat iedereen
dient te kennen.
Inderdaad zijn er ernstige telfouten gemaakt naar later
blijkt. GBWP komt met 26 stemmen minder dan de
eerste telling.

Dat is in verhoudingen met andere partijen net de
reden om de restzetels anders te verdelen. Het is
maar net, jammer, maar GBWP heeft nu geen
10 maar 9 zetels. Dat is altijd nog een GBWP partij
record. GBWP blijft de grootste politieke partij van
Bergen op Zoom. Was de vorige GBWP regeerperiode
2014-2018 goed voor 8 zetels, nu komt er 1 bij,
nu is GBWP met 9 zetels in de gemeenteraad.
Er deden 10 partijen mee met de Gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom. Voor een 33 aantal
raadszetels. Een totaal van 26312 geldige stemmen.
Uitslagberekening:
lijst politieke groepering aantal stemmen
1
GBWP
7138
2
Lijst Linssen
3084
3
VVD
3753
4
Democraten 66 (D66)
2615
5
BSD
1767
6
CDA
2858
7
Partij van de Arbeid (PVDA)
1439
8
GroenLinks
1635
9
Steunpunt Bergen op Zoom
730
10
SP (Socialistische Partij)
1293

KIEZERS BEDANKT!
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Dit vormt de verdeling in zetels per partij.
GBWP
VVD
Lijst Linssen
CDA
Democraten 66 (D66)
BSD
GroenLinks
Partij van de Arbeid (PVDA)
SP (Socialistische Partij)
Steunpunt Bergen op Zoom
Dat zijn samen 33 raadszetels

9 zetels
5 zetels
4 zetels
4 zetels
3 zetels
2 zetels
2 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel

GBWP met haar 9 zetels betekent euforie in
haar geschiedenis!
Wat opvalt bij de GBWP partij is de hechte band van
kandidaten die met voorkeurstemmen persoonlijk grote
aantallen stemmen binnenhalen. Een teken van een
sterke vertegenwoordiging en vertrouwen in achterban
van kiezers. Enkele GBWP oud-raadsleden kwamen net
niet aan het aantal benodigde stemmen voor gekozen op
voorkeurstemmen.
Piet Roosendaal en Jan de Krom kwamen net tekort aan
voorkeurstemmen. Gerard Akkermans ondervond wel een
heftig drama door maar net 1 stem te kort te komen!
Als hij die ene stem nog had gehaald was hij een GBWP
raadslid geworden.
Toppers bij GBWP als het gaat om voorkeurstemmen zijn
de dames. Betsy de Kock behaalde 372 stemmen (200
meer dan vier jaar geleden.) Dyana Rommens, de tweede
vrouw in de GBWP partij als een raadslid, zij haalde maar
liefst 341 voorkeurstemmen.
Burgemeester Frank Petter laat weten dat handmatige,
algehele telling en de hertelling van stembiljetten toch
niet het juiste medium is voor dit belangrijk verkiezingsdomein. Hij zou graag weer de invoering zien van de
stemcomputers. Een analyse blijkt nodig. Er volgt dan ook
een analyse met alle deelnemende partijen.
Het is aan GBWP om de coalitiegesprekken met diverse
gemeentelijke partijen te starten. Er is een informateur

aangesteld, Ad Verbogt. Al snel komt de conclusie van
hem: GBWP, VVD, CDA en GroenLinks moeten de nieuwe
coalitie gaan vormen. Lijst Linssen met 4 zetels valt al af.
Eerder had GBWP Arjan van der Weegen al gezegd:
‘Ik heb geen hekel aan partij Ton Linssen, maar ik ga niet
met hem samenwerken.’ Als deze coalitie werkelijkheid
wordt zal dat betekenen een meerderheid van
20 zetels van de 33 raadszetels in Bergen op Zoom.
Arjan van der Weegen stelt dat er dan een brede coalitie
is met terecht de andere 3 partijwinnaars van de
verkiezingen, in de coalitie op te nemen.
GBWP heeft wel gesteld in de vormingseis dat de
Auvergnepolder in Halsteren ongemoeid blijft voor de
volgende vier jaar. Terwijl de VVD voorstander was voor
uitbreiding van bedrijven in dit gebied. Daar zijn ze samen
toch na zware discussies uitgekomen, er wordt bekeken
en uitgekeken naar andere locaties (60 hectare) voor
bedrijvigheid en ontwikkeling. De Auvergnepolder kan
wel worden gepromoot voor biobased economy: een plek
voor ‘innovatieve gewassenteelt’ en de ‘boerderijen van
de toekomst.’
De oppositiepartijen betichten de VVD van ‘draaikonterij’
om hun ‘kroonjuweel’ maar weg te geven.
Oppositiepartijen geven altijd af op winnaars maar
winnaars zijn nu eenmaal ‘over’winnaars. Ook in het
debat. Patrick van der Velden van GBWP krijgt de taak als
formateur het coalitie-akkoord in te vullen en de
wethoudersportefeuilles te verdelen.
Zo werd het ook, de coalitie in Bergen op Zoom,
bestaande uit GBWP, VVD, CDA, en GroenLinks.
Samen 20 zetels vertegenwoordigd.

11 mei 2018 Presentatie resultaat
coalitieonderhandelingen
GBWP, CDA, VVD en GroenLinks presenteren zich met een
akkoord ‘een brug naar de toekomst’. De onderhandelaar
GBWP is tevreden met het resultaat en ziet uit naar de
toekomstige samenwerking.

verbindend - eerlijk - vooruitstrevend
GBWP 9 burgerleden:
Regine van den Kieboom
Marijke Helmons
Conny Korstanje
Wim Buijs
Burak Şahin
Rik Simons
Mario Verstraten
Ad Vermeulen
Stephanie Franken

Wethouders en portefeuilles: 2018 - 2022

College Bergen op Zoom

GBWP, Patrick van der Velden:
GBWP, Arjan van der Weegen:
VVD, Barry Jacobs:
CDA, Annette Stinenbosch:
CroenLinks, Andrew Harijgens:

Stad, Dorp en Groen
Economie en Vrije tijd
Sociaal en Ruimtelijke Ordening
Financiën en Bedrijfsvoering
Duurzaamheid en WMO

Burgemeester, Frank Petter:

Openbare orde, veiligheid, handhaving, lobby en representatie.
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2 WETHOUDERS VOOR GBWP
‘een brug naar de toekomst’
Het doel is het terugbrengen van de gemeentelijke
schulden (225 miljoen) in acht jaar tijd terug te brengen
naar 90% van de gemeentelijke inkomsten. Dit volgens
de VNG norm. Dat betekent een terugbrengen van
schulden met 15 - 20 miljoen euro.
De financiële begroting zal plaatsvinden in een speciale
raadsvergadering in september 2018.
Het college roept op, alle partijen en burgers met innovatie, initiatieven voorstellen te doen in dit domein.
Nu GBWP twee wethouders heeft in de coalitie, betekent
dit dat er twee GBWPers hun plaats in de raad weer
innemen. Zo treden Piet Roosendaal en Jan de Krom weer
in hun vertrouwde raadszetel. GBWP heeft echter nu wel
een extra raadszetel gewonnen (nu 9 zetels) met Dyana
Rommens in de gemeenteraad.

Koninklijke Onderscheiding voor
Piet Roosendaal
Van Bouwvakker tot politiek dier
Piet Roosendaal heeft heeft zijn sporen verdiend, zowel in
de bouw als in de politiek.
Daarvoor ontving hij bij het afscheid van de oude raad
een Koninklijke Onderscheiding uit handen van
burgemeester Frank Petter.
‘Bij toeval ben ik in de politiek terecht gekomen. In 1994
stond ik als 4e op de lijst van Gemeente Belangen
Halsteren-Lepelstraat. Na de verkiezingen op 2 maart van
dat jaar kwam deze partij met 3 zetels in de raad, maar
dat was er net een te weinig voor mij om een ‘zetel’ in te
nemen. Totdat mijn schoonvader naar me toe kwam en
meldde dat ik er toch in zat. Op 3 maart meldde de krant
dat de kiezer zich uitgesproken had en dat ik met maar
liefst 273 stemmen op mijn persoontje aan de slag kon

Burgemeester Frank Petter vraagt Piet Roosendaal en
Jan de Krom de belofte eed af te leggen als raadslid

GBWP 9 Raadsleden:
Evert Weys, Aydin Akkaya, Betsy de Kock, Paul Schut,
Maarten van Eekelen, Dyana Rommens, Souhail Soutou,
Piet Roosendaal en Jan de Krom

en mijn eerste stappen op de politieke ladder kon zetten.’
Voor Halsteren was dat volgens de woordvoerder van de
gemeente de eerste keer dat een dergelijk groot aantal
inwoners zijn of haar sympathie voor een bepaalde raadsvertegenwoordiger had laten blijken. ‘Ja, dat doet je dan
toch wel wat. Dat is heel bijzonder een compliment en
zeker een groot stuk motivatie om te doen wat ik al jaren
doe’, aldus Piet Roosendaal.
Piet zit nu 24 jaar later nog steeds bij dezelfde partij,
nu wel genaamd GBWP en vertegenwoordigt die vooral
in de commissie Stad en Ruimte. Hij is nog steeds een
luisterend oor voor de inwoners van Halsteren, Lepelstraat
en Bergen op Zoom. Hij ervaart het feit dat hij daarvoor
een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen als een
waar compliment. Met deze Koninklijke Onderscheiding
zit zijn rol en taak er niet op, want na de vorming van de
coalitie voor de komende vier jaar is hij wederom beëdigd
als raadslid, nadat GBWP in het college vertegenwoordigd
is met twee wethouders.

Piet Roosendaal
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‘Verhaaltje Verkiezingen’ van Dimph de Nijs
Beste lezer,
Er is mij gevraagd om zaken rondom de verkiezing en
dan met name over de folderrondes te vertellen in dit verhaaltje. Allereerst wil ik zeggen dat ik dit met veel plezier heb
gedaan voor de GBWP.
Ons huis stond 10 weken ter beschikking voor de GBWP-Campagne. Zoals voor het ophalen van de jassen, flyers verdelen
en raambiljetten ophalen. We hebben ook dankbaar gebruik
gemaakt van andere lokaliteiten waar ik aan de slag kon
gaan, zoals de werkruimte van Mario Verstraten en de garage
van Cees en Corrie vd Weegen. Het staat me nog helder voor
de geest om vandaar 2 pallets kranten te distribueren.
Het was overigens wel een gezellige middag in de huiskamer
en keuken waar we door Corrie werden verwend met koffie
en koek. Of 14 dozen á 32 kg te verdelen over de wijken.
Het was niet iets om snel te gaan doen, het koppie moest
er wel bijblijven, anders loop je de kans dat iemand met de
wijkfolders Borgvliet in Bergen Oost gaat lopen. Mijn Cees
zorgde voor de distributie. Hij was al enkele weken met een
stratenplan bezig geweest. Ik denk dat het achteraf toch
hierdoor goed is gaan lopen. Hij heeft alles zelf ineen moeten
steken. Omdat we niets vanuit het verleden meer in het
archief hadden. De distributie was ook niet eenvoudig.
Er moest diverse keren op en neer worden gereden.
De eerste lichting folders hebben we in 4 etappes bij Arjan
opgehaald. De kinderen en Corinne waren blij dat ze weer
fatsoenlijk door de gang konden lopen en de trap op konden.
De tweede ronde is Cees samen met Mario gaan ophalen.
Deze periode vond ik zeer interessant, vooral het ontmoeten
van al de verschillende mensen en deze te mogen ontvangen. Met al die mensen over de verkiezing praten, de
campagne door te nemen en al de persoonlijke verhalen
vergezeld van een kop koffie. Aanhoren van al die persoonlijke verhalen. Sommige mensen bleven 5 minuten, anderen
voelde zich meer ontspannen en bleven iets langer. Iedere
kandidaat had een eigen verhaal en een andere visie op
politieke zaken.
Aangenaam was het gesprek met Burak en zijn visie over
politiek en de GBWP. Ook over zijn vakantie verhalen of zijn
studie anekdotes. Hij dacht met 1700 flyers vanuit de ZuidWestsingel te vertrekken naar huis. Hij heeft zijn moeder
maar opgebeld. En Stephanie die de folders op haar fietsje
naar haar huis toebracht. Rik deed ook een poging, de riem
van zijn tas brak en alles kletterde op straat. Regine was verstandiger, zij stuurde haar man. Souhail schoof aan voor een
bakkie koffie en vertelde zijn werkverhalen. Die maakt ook
wat mee in de opvang waar hij werkzaam is. Patrick hadden
we op regelmatige basis op de koffie. Het is gewoon standaard opgenomen in onze zondag planning, even bijpraten
over de status van de campagne.
Wanneer Cees dan na zijn werktijd weer thuiskwam en
er waren weer 32000 flyers in de kamer stonden, mopperde
ik weleens met de uitspraak: ‘Het lijkt hier wel de
dependance van DHL!’ Maar door onze humor ging dit ook

weer snel voorbij. We keken elkaar aan en zeiden: ‘het is
zo 21 maart.’ Maar ja 32000 flyers in je kamer, ik kon die
weken geen enkele huishoudelijk karwei uitvoeren.
Niet stofzuigen, geen ramenlappen enz. Gelukkig konden
we in het vervolgtraject op andere plaatsen terecht.
Ik moet er niet aan denken dat ook de wijkfolders en de
kranten in mijn huiskamer kwamen te staan. Dan waren we
misschien wel door de houten vloer gezakt.
Spannend was de tijd tot de bekendmaking in gebouw T.
De feeststemming hebben we daarna nog even in
Café Oosterwaal voortgezet. De GBWP heeft Sjaak en
Connie bedankt voor de mooie tijd in het Café.
We hebben ook nog diverse zangers in de partij, dus het
ging helemaal goed komen. De tijd vloog voorbij.
Op 25 maart tijdens de afterparty heb ik een mooie bos
bloemen mogen ontvangen voor het geleverde werk.
Dit maakte de overlast van de stapels folders toch nog
goed. Om af te kicken hebben we op 30 maart de laatste
bedankjes afgeleverd bij kandidaten die de voorafgaande
zondag ontbraken. Dit gebaar door het bestuur en
Campagneteam werd door iedereen als zeer positief
ontvangen. Ik wens iedereen gekozen of niet, de
komende 4 jaar veel wijsheid en werkplezier met de
behaalde 9 zetels.
Hiervoor heeft iedereen zijn enorme best gedaan in
de bijdrage aan de GBWP campagne om dit resultaat te
bereiken. Ik wil natuurlijk niet vergeten om Rian en
Piet v.d. Watering te eren voor hun voortreffelijk aandeel.
Wat is dat een schitterend koppel. Onze bezoekjes aan hun
waren zeer waardevol. Chapeau voor Piet en al het werk
wat hij heeft verricht. Dit heeft hij kunnen waarmaken door
de goede verzorging van Rian.
Tot slot, ik ben ontzettend trots dat mijn Cees (lijst1 nummer 33) na hertelling met 90 stemmen heeft bijgedragen
aan de grootste partij van Bergen op Zoom. ‘De GBWP.’
Dimph de Nijs
.

Dimph de Nijs ontvangt op de Afterparty van GBWP op
25 maart 2018, van Arjan van der Weegen een boeketje
bloemen voor haar geweldige inzet tijdens de GBWP
verkiezingscampagne.
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GBWP heeft nieuwe voorzitter

Mijn naam is Ad Vermeulen 58 jaar jong en getrouwd met
Petra en heb twee zoons die mij scherp houden. Sinds
een jaar ben ik actief binnen de GBWP en begonnen met
mijzelf in te lezen in de lokale politiek.
Ik ben door iemand geïntroduceerd om mee te gaan naar
een vergadering van de GBWP en dit sprak mij zo aan
dat ik me meteen aansloot. Ik ontdekte dat het eigenlijk
geen partij is, maar een familie, die mij warm ontving,
begeleidde en waar ik meer mee deelde dan alleen de
politiek. Toen er vorige maand aan mij gevraagd werd om
voorzitter te worden, had ik geen bedenktijd nodig.
Trots ben ik dat het GBWP het vertrouwen in mij heeft
uitgesproken. Ik vind de politiek te belangrijk om aan
andere over te laten en wil graag een bindende factor zijn
tussen de vereniging en de fractie. Een belangrijke taak is
om leiding te geven aan de ‘vereniging’ die de politieke
partij is. Omdat ik ook als burgerlid Mens en Maatschappij
betrokken binnen speel ik mee in het team op beide
vlakken. Hiermee kan de heldere politiek zichtbaar maken
en de samenwerking bevorderen.
Mijn ambities liggen meer op de intermenselijke warmte
en ik blijf open staan voor elke vorm van communicatie.
Ik wil dan ook de heldere lokale politiek omarmen en
mijzelf inzetten voor de partij.

Dyana Rommens

Samen met Betsy de Kock, die me in het begin ook
gaat coachen, zijn we direct vol aan de slag gegaan.
Die samenwerking, maar ook het vertrouwen van de
anderen in de fractie, ervaar ik als een leerzaam en warm
bad waardoor ik er verschrikkelijk veel zin in heb de
komende 4 jaar. Ik ga er dan ook mijn stinkende best
voor doen om er iets moois van te maken.
Mijn drive om raadslid te worden was om een echte
volksvertegenwoordiger te zijn. De problematiek waar
mensen b.v. in de wijk tegenaan lopen zijn vaak in de
eerste plaats op te lossen door goede communicatie.
Daar komen veel burgers vaak niet doorheen, omdat ze
niet weten waar ze moeten zijn of omdat ze gewoon niet
bij machte zijn. Ik vind het zeer belangrijk dat alle
soorten pluimage aan burgers een stem krijgen en
gehoord worden. Hier wil ik me dan graag voor inzetten.
Ik hoop in deze vier jaar de volksvertegenwoordiger te
zijn waar mijn stemmers op gerekend hebben en dat ik
zelf het gevoel heb dat ik er alles aan gedaan heb waar
mogelijk. Ik vind het verder heel erg leuk om te doen en
leer zelf iedere dag bij.
Dyana Rommens

Uw voorzitter GBWP, Ad Vermeulen

Dyana Rommens, nieuw raadslid

Marijke Helmons, burgerlid

Zo trots
Al 9 jaar was ik duo burgerlid bij GBWP. Gezien ik een
super drukke baan had, was dat in die tijd voor mij meer
dan genoeg. In deze 9 jaar heb ik wel veel geleerd.
Op mijn werk gingen ze twee jaar geleden flinke
bezuinigingen doorvoeren wat ook voor mij betekende
dat ik werkeloos werd. Een jaar voor de verkiezingen
kreeg ik steeds meer zin om ook raadslid te worden,
en waar ik immers nu ook tijd voor had. Door de vele
gesprekken met Aydin Akkaya en het vertrouwen wat hij
me gaf en waar ik hem dan ook nog zeer dankbaar voor
ben, durfde ik de stap te zetten om me hiervoor bij de
fractievoorzitter Evert Weys aan te melden. Deze stelde
een commissie in, en jawel, ik kreeg die kans op plaats 9
wat mij een enorme boost gaf de campagne in te gaan.
Al was ik zeer goed voorbereid op de campagne en had
ik mijn plan geheel uitgezet, liep ik soms toch tegen
zeer onverwachte dingen aan. Ondanks alles is het mij
toch gelukt om als enige nieuw raadslid bij die eerste 9
aan te kunnen sluiten. Ik was zo trots als een pauw met
mijn persoonlijke 344 stemmen.

Mijn naam is Marijke Helmons en met veel plezier voor de
3de termijn als burgerlid actief voor GBWP.
Mensen mopperen vaak dat er dingen gebeuren of niet
gebeuren. Dit is vaak frusterend en dit was mijn drive om
in de politiek te stappen. Je kunt, ook als burgerlid veel
doen. Problemen, klein of groot, zijn soms een ergernis. Bestrating niet in orde, niet gehoord worden, of het
spoor bijster. Graag neem ik deze mensen ‘aan de hand’
en geef advies. De lijntjes kort houden! Ook netwerken is
een belangrijk punt. Bekijken hoe ik onze gemeente kan
promoten. Het is heel fijn
dat ik van mijn partij GBWP
de ruimte krijg voor mijn
meningen en ideeën.
Het is samen denken en
samen doen.
Groeten van
Marijke Helmons
Marijke Helmons
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Rik Simons, burgerlid
De komende vier jaar zal ik in de fractie van onze partij
meewerken en plaatsnemen in de commissie Bestuur,
Veiligheid en Samenwerking. De onderwerpen waar ik mij
op ga richten voor de komende periode zijn:
Leisure-Vrijetijdsbesteding in de gemeente
Bergen op Zoom
Vanuit mijn studie Leisure Management weet ik dat de
Vrijetijdssector enorm veel impact heeft op een
gemeente. Mijn visie is dan ook om hiermee aan de slag
te gaan in de gemeente Bergen op Zoom.
De Binnenstad van Bergen op Zoom
Zoals iedereen weet moet de binnenstad versterkt
worden. Meer Leisure is hierbij al een grote stap, maar
naar mijn mening komt hier nog veel meer bij kijken.
We moeten in de binnenstad een combinatie maken van
verschillende componenten: kleine Retail, grote Retail,
Leisure, horeca & entertainment. Door variatie komen
meer bezoekers voor de grote Retail. Zo creëren we een
positieve vicieuze cirkel!
De bedrijfsvoering van de gemeente
Nummer 1 punt is om de schuldenlast zo ver mogelijk
naar beneden te halen. Hier ga ik in de commissie met
een scherp oog naar kijken. Aan het einde van het jaar
moet dit verbeterd zijn!

Rik Simons

Stephanie Franken

Stephanie Franken, burgerlid
Hi! Ik ben Stephanie Franken, 28 jaar, sinds kort lid van
GBWP en de komende vier jaar maak ik als burgerlid deel
uit van de commissie Stad, Ruimte en Economie.
Ik ben druk lerende nu als nieuw burgerlid en blij dat ik
deel mag uitmaken van deze veelzijdige partij. Binnen de
commissie Stad, Ruimte en Economie hoop ik vanuit mijn
ervaring als jonge ondernemer in de binnenstad én als
bewoner van het centrum mijn steentje te kunnen
bijdragen. Ik wil hierbij de focus leggen op de kleine
ondernemer, de generatie jong-volwassenen en jonge
(twee-verdieners) gezinnen.
Daar voel ik als vanzelfsprekend vanuit mijzelf de meeste
binding mee, maar ik denk ook dat deze generatie erg
belangrijk is voor de toekomst van Bergen op Zoom.
Met de vergrijzing van de babyboom in zicht is het
belangrijk deze groep in de stad te houden voor de
verdere ontwikkeling van Bergen op Zoom. Naast het feit
dat ik nu een eigen onderneming heb, verwacht ik vanuit
mijn studie psychologie, die ik aan de universiteit van
Tilburg heb gedaan met specialismes Arbeid-Organisatie
& Consumentengedrag ook bepaalde onderwerpen te
kunnen ondersteunen binnen mijn commissie. Mijn kracht
ligt denk ik in het out of the box denken en perspectief
kunnen bieden, maar dit zal zich de komende vier jaar
moeten uitwijzen!

Mario Verstraten, burgerlid
Ik ben Mario Verstraten en woon in Bergen op Zoom. In het dagelijkse leven
werk ik, via WVS, bij Stichting Samen Werken (20 jaar). Daar hou ik me bezig
met mensen die terug moeten keren in het arbeidsproces en dan wel richting
de beveiliging. Vanaf maandag 28 mei ’18 ben in beëdigd als duo burger lid bij
GBWP, waarvan ik hoop dat ik voor 4 jaar mij in kan zetten voor de commissie,
Bestuur, Veiligheid en Samenwerken. En dan met name alles wat te maken
heeft met veiligheid en leefbaarheid, maar niet te vergeten ook voor de
dieren. In één woord in het kort, ik ga voor mens en dier, en verder waar ik mij
verdienstelijk kan maken voor de partij en medemens. Ik wil meer betrokken
zijn bij de burgers binnen de gemeente en kerkdorpen.

Mario Verstraten met zijn trouwe
viervoeters: Dolly en Jack

Met vriendelijke groet,
Mario Verstraten, burgerlid GBWP
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Aftreden van GBWP voorzitter
Na de afgelopen periode heb ik besloten om mijn
taak als voorzitter van het bestuur te beëindigen.
Het waren afgelopen jaren mooie jaren voor mij om
met fijne, trouwe mensen in het bestuur te mogen
werken. Vooral de laatste periode naar de verkiezingen toe waren leerzaam, boeiend en spannend.
De kers op de taart is natuurlijk de geweldige
verkiezingsuitslag. De kiezer heeft ons beloond voor
al het prima werk van onze wethouders, fractie en
bestuur. Voor mij persoonlijk is de uitslag met een
teleurstelling afgesloten. Met een verschil van 1 stem
heb ik verloren. Uiteraard blijf ik GBWP-er en zal ik het
politieke spel, voor zover als mogelijk, blijven volgen.
Wat had ik hier graag aan mee gedaan!
Ook ben ik blij dat we een nieuwe voorzitter van het
bestuur hebben en wens Ad veel succes met de invulling daarvan. Wethouders, fractie, bestuur en leden
van onze GBWP hartelijk dank voor het in mij gestelde
vertrouwen en voor de prettige samenwerking in de
afgelopen jaren.
Alle goeds en succes voor u allen. Gerard Akkermans

GBWP wederom op de Braderie
Lepelstraat
LEPELSTRAAT- Zoals u de afgelopen jaren van GBWP gewend
bent, was de partij weer ‘van de partij’ op de braderie in
Lepelstraat om met de burger in gesprek te gaan. Zij hadden
deze keer hun kraam opgebouwd in de Kerkstraat en triggerde
passanten om een enquête in te vullen, gebaseerd op items
uit het partijprogramma, die tevens opgenomen zijn in het
nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar.
De bereidheid daartoe was enorm groot en dat leverde weer
een stroom aan zaken op, waarmee ze als politieke partij aan
de slag konden. De inwoners werden bevraagd over wonen,
zorg, werkgelegenheid, onderhoud van de woonomgeving en
de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert.
Na de braderie zijn al een aantal zaken bij de betreffende
afdelingen onder de aandacht gebracht.

Uit de verkiezingscampagne ‘beweeg me’
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Beleven, meeleven en doorleven

BERGEN OP ZOOM – In het weekend van 30 juni/1 juli was een afvaardiging van
GBWP actief met een team bij de SamenLoop voor Hoop 2018. De reden dat GBWP
kiest om voor dit evenement in te schrijven is tweeledig. Aan de ene kant bestaat de
partij uit betrokken mensen, die naast hun politiek werk een rijk netwerk
hebben aan familie en vrienden en dat maakt dat ook zij in het dagelijks leven
geconfronteerd worden met een ziekte als kanker. Door de inzet voor het goede doel
en in dit geval voor het KWF, laat GBWP haar menselijke gezicht zien.
Anderzijds is het deelnemen aan een dergelijk evenement goed als teambuilding.
Tijdens de wandeling wordt er met elkaar gesproken over actuele zaken waar de
partij mee bezig is, maar ook over dingen die ons persoonlijk bezighouden.
We leren elkaar daardoor beter kennen, begrijpen, waarderen en ondersteunen.
Naast de bevordering is het ook goed fysiek samen te werken in het inrichten van
een kraam, het voeren van acties voor het goede doel en het lopen van de 24 uurs
wandelmarathon. Wij kennen nu ook elkaars vreugde en verdriet, mocht dat al niet
zo zijn. GBWP heeft in deze samen gewerkt met de Bergse Wandelclub, aangevoerd
door Mario Verstraten, teven burgerlid van GBWP.
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Gevaren scheurtjes in de reactorwand en risico’s
Inzet gemeenteraad en oprichten platform
BERGEN OP ZOOM – Woensdag 4 juli togen een
aantal betrokken raadsleden van de Bergse raad
en vertegenwoordigers van de 11 – maart
beweging uit Antwerpen en de actiegroep tegen
Tihange uit Maastricht naar theater De Maagd in
Bergen op Zoom voor de 3de bijeenkomst met als
doel aandacht te vragen voor de gevaren van
Doel 3 en Tihange 2 en het mogelijk sluiten van
deze kerncentrales.
De avond werd geleid en ingevuld door Evert Weijs
namens de Bergse gemeenteraad. Invulling aan
het thema werd gegeven door de griffier
Kees Terstappen en Peter van den Ouden (GL).
De avond op 4 juli bestond uit een lezing door prof.
dr. Walter F. Bogaerts, hoogleraar aan de KU Leuven.
Hij ging in op de risico’s van de scheurtjes in de
reactoren. Hij vertelde wat de hydrogene vlokken
aan schade veroorzaakten aan reactoren. Tevens
acht hij het onvoorzichtig om centrales in bedrijf te
zetten of houden, die een dergelijke schade in de
reactorwand hebben. Ook gaf hij aan dat aan elke
installatie een gebruikerseinde komt en dat voor
deze centrales het einde nabij moet zijn. Na vragen
uit het publiek ging hij in op de informatiestroom
vanuit Fanc. Hij betitelt deze informatie als vrij
transparant, maar het feit dat zij geen ontwikkeling
zien in het aantal en de grootte van de scheurtjes,
ziet hij als onjuist en dus gevaarlijk.
Vragen kwamen er over het gebruik en gevaar van
het telkens aan-uit-zetten en over de spiegeling met
ontwikkelingen rondom reactoren elders in Europa.

Griffier Kees Terstappen belichtte aansluitend de
lopende juridische procedures. Een wethouderraadslid van de gemeente Meersen deelde met ons
live zijn bevindingen van hun strijd tegen Tihange
en het feit dat zij hoog ingezet hebben om met de
veiligheidsregio, de gemeenteraad steun te vinden
voor de motie ‘menselijke ketting’. ‘Wij vonden dat
deze actie steun verdiende van de gemeenteraad.
Wij zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor het
beleid van de gemeente. Van volksvertegenwoordigers mag je verwachten dat zij zich inzetten voor
de veiligheid van de burgers. Ik vond dan ook dat
de raad zich duidelijk uit moest spreken VOOR deze
actie en daar ook fysiek aan deel moest nemen.
Ook hebben gezorgd voor 2500 euro per deelnemende gemeente om professionele campagnes
vanuit WISE mogelijk te maken’, aldus zijn relaas.
Ook hij ondersteunde het streven van het op te
richten Platform vanuit Bergen op Zoom om over
de grenzen heen, partnerschappen te vinden om de
kerncentrale te sluiten en de energietransitie
aan te gaan.
Peter van den Ouden ging in op het op te richten
platform en de mogelijkheden die we daarmee
hebben om een sterke vuist te maken over de grens
heen. Aan het einde van de avond werden de
bezoekers gevraagd in te schrijven voor de kopgroep
of als lid van het platform. Ook werden zij verzocht
de petitie van de 11-maart beweging te tekenen
die een rol kan gaan spelen voor de verkiezingen in
België. Evert Weijs gaf aan uiterst tevreden te zijn
over de avond in theater De Maagd.

10
Doel bedreigt ook ons milieu, land en water!
Evert Weys geeft interview.
De 11 maart beweging met een delegatie uit
Antwerpen bijeen bij Doel met Nederlandse
gemeenten.

Schrijver Sonn Franken
Dossier Doel aangeboden aan Evert Weijs
Vrijdag 20 juli werd het boek Dossier Doel, van de
hand van Sonn Franken, aangeboden aan de Bergse
voorvechter van de strijd tegen Doel en voor sluiting
van deze risicovolle kernreactoren. Bij de bijeenkomst
in De Maagd nodigde Sonn de aanwezigen al uit van
aanwezig te zijn bij de presentatie van zijn thriller.
Bij de presentatie richtte Evert Weijs het woord tot
de aanwezigen om de motivatie van zijn strijd tegen
Doel toe te lichten. ‘Ik maak mij zorgen en verzoek
u allen ook om u zorgen te gaan maken’, luidde zijn
boodschap.
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Schriftelijke vragen van GBWP
De afgelopen maanden in 2018 heeft de fractie
van GBWP de volgende schriftelijke vragen
gesteld aan het college gemeente
Bergen op Zoom.

APRIL: GBWP stelde het college vragen over het
sluiten van de groepsruimten in de Zoomflat,
De Elsenborch en De Fonteine. Het college is op de
hoogte van deze ontwikkeling, die in relatie staat
tot ‘Ontmoeten in de Wijk’. GBWP vraagt zich af of
het goed is om activiteiten dichtbij de bewoners te
verplaatsen naar de wijkhuizen.
APRIL: GBWP attendeerde het college op de wens
van gebruikers van de dagbesteding bij S&L Zorg
gebruik te kunnen maken van een veilige oversteekplaats op de weg van en naar huis. Het college gaf
aan dat er geen meldingen zijn van onveilige
situaties aldaar, waardoor het ook niet nodig is daar
extra maatregelen te nemen. GBWP gaat verder in
gesprek met de gebruikers om te komen tot een
andere aanpak van het probleem.
APRIL: GBWP verzoekt het college om te kijken of er
iets gedaan kan worden aan de onveilige verkeerssituatie aan de Lepelstraatseweg. Het College gaat na
de schoolvakantie in gesprek met de school voor de
doelgroep schoolgaande jeugd.
JUNI: GBWP stelt vragen over de landelijke subsidie
fietsplannen en het geld dat daarvoor beschikbaar is.
GBWP wil kijken of er combinaties te maken zijn
met lopende ontwikkelingen, dit in het kader van de
te realiseren fietsenstalling en het city service punt.
Dit geld is extra niet in te zetten voor deze
doeleinden.
JUNI: GBWP stelt vragen over de graffiti aangetroffen in de St. Quirinuskapel. De gemeente is geen
eigenaar van deze kapel en heeft daarom geen
aangifte gedaan van dit feit. Zij verwijderen graffiti
op gemeentelijke eigendommen en werken aan een
kaderstellend integraal beheerplan voor de Openbare
ruimte.

JUNI: GBWP wijst het college op gevaarlijke verkeerspunten op de Antwerpsestraatweg en bij de kruising
Gentiaanstraat met Ericalaan. De oversteek aan de
Antwerpsestraatweg gaan zij nogmaals onder de
loep nemen, ondanks dat er geen meldingen bekend
zijn. De reconstructie van de kruising EricalaanGentiaanstraat is onderdeel van het plan Gageldonk
West en staat voor 2019 – 2020 op de planning. Zij
zullen daarbij bezien of er maatregelen nodig zijn.
JULI: Handhaving Veiligheid langs het spoor. GBWP
gaat in op het verzoek van de provincie, waarin zij
vragen aan de 29 gemeenten om de veiligheid op
het spoor te verbeteren. Zij willen weten of
Bergen op Zoom daar ook toe behoort en of de
bestemmingsplannen op orde zijn. Zijn er tekorten
aan brandmeldinstallaties of geblokkeerde vluchtwegen op opvanggoten. Verder wil GBWP weten hoe
er met de bewoners wordt gecommuniceerd.
Bergen op Zoom behoort tot deze gemeenten en
heeft alles nagenoeg op orde. Verbeterpunten zijn
borging in bestemmingplannen en actieve risicocommunicatie.
JULI: GBWP vraagt n.a.v. de belangenhoudersvergadering van Stadlander naar verbetering van het
voorkomen van huisuitzettingen. Dhr. Ringersma riep
op tot het houden van regietafels, zoals de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht dat doen om te
komen tot vroegtijdige signalering. GBWP wil weten
waarom deze opzet nog niet door Bergen op Zoom is
overgenomen. Ook willen zij weten wat de gevolgen
zijn als deze aanpak ook hier wordt ingevoerd.
GBWP gaat in op de hoge kosten, op de toename van
de schuldenproblematiek en de impact daarvan op de
levens van onze bewoners.
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column ‘Zwerfvuil’
plastieken zak steekt. Erg hé, meneer zegt ze dan altijd, mensen hebben niet meer de instelling van ons vroeger. Rommel
opruimen is er niet meer bij. Kijk zelfs naast de afvalbak ligt
het vol rommel. Mensen moeten zich schamen om in deze
vuilnisbelt te willen wonen. Ja mensen, ze heeft gelijk.
We mieteren alles maar op straat alsof het de gewoonste zaak
van de wereld is. En dan gaan we weer initiatieven ontwikkelen zoals de Bergse Rangers, die de straten en stoepen vrij
maken van vuil.

Zwerfvuil, 1 van onze grootste ergernissen. Vuil op de
op en afritten lopen de spuigaten uit. Wanneer na een
evenement de binnenstad niet snel genoeg kan worden
opgeruimd, klimmen we met zijn allen in de pen om onze
frustratie van ons af te schrijven. Wanneer er daarentegen wel onmiddellijk een grote veegactie wordt
gedaan, ontbreken de schouderklopjes voor deze mannen
en vrouwen. Ook organisatoren van, houden plein en
park na het gebeuren schoon op.

Nee, mensen klagen, vuil, vuil. Rommel, rotzooi. Maar dat zijn
toch diezelfde mensen die de rommel op straat gooien. Ik zal
u een voorval vertellen van straatvervuiling tijdens afgelopen
campagne. Als partij hadden we de uitdaging te gaan folderen.
Ik ook met goede moed, al fluitend in het voorjaars zonnetje,
foldertje in de bus. Straat na straat. Loop ik terug, ligt daar
een folder op de stoep. Ik denk, in alle onschuld, die zal wel
uit mijn tas zijn gevallen. Bij de krantenronde hetzelfde geval.
Loop de straat terug en ja hoor, ligt onze krant op de stoep.
Ik heb nog even met het geven gestoeid om nogmaals folders
in de bus te deponeren en dan zien wie deze terug op straat
knikkert. Gooi ik alle overige folders in zijn-haar brievenbus.
Maar dat klinkt helemaal een beetje kinderachtig, zei mijn
vrouw. En dan daarbij, doe jij ook aan vervuiling door al die
folders te dumpen in haar gang. Nee, morgen klagen bij de
gemeente dat er veel vuil in de straat ligt. Kan Saver niet vaker
komen vegen? Kunnen bomen niet eerder gesnoeid worden,
de bladeren liggen op de stoep. Of klagen via de verschillende
media. Ook zoiets lekkers, lekker anoniem zaniken, klagen en
zeuren. Maar vooral niet zelf een bezem ter hand nemen.
Vroeger, ja vroeger, groene zeep en een schrobber.

Wij daarentegen in de wijk, wat maakt het ons uit.
We kieperen alles maar op de openbare weg. Bekers,
blikjes, papieren, lappen en reclamemateriaal, en niet
te vergeten de asbak even legen op de parkeerplaats.
We doen ongedwongen en zonder enige fatsoen onze
schoonmaakbeurt van auto of jas. Ik sta op een parkeerterrein nabij een groot winkel centrum. Stopt een auto
naast mij. De chauffeur hiervan stapt uit en steekt zijn
handen in de jaszak. Heeft wat papieren in zijn hand en
met een sierlijke dwaling verdwijnen deze richting de
stadsvloerbedekking. Moet je eens iets van zeggen.
‘waar bemoeit u zich mee.’ Is steevast de reactie. Ik heb
maar even gewacht en daarna de rommel van straat gehaald. Ja, en toen moest ik dit natuurlijk ook kwijt.
Het bevindt zich nu in de uitlaat van deze fatsoenlijk
opgevoede meneer.
Rommel hier, rotzooi daar. Ik zie met regelmaat, in onze
straat, een oude dame, schat haar zeker boven de 80,
welke de rommel van de straat opraapt en in haar

Ik wens u een mooie zomer, Nillis

Boeken intekening. Doe mee, deel mee!

info@burowatering.nl
Heeft u geen computer of mailadres?
Stuur uw GBWP boekenbestelling naar:
P.M.J. van de Watering, Keplerstraat 36,
4624 SJ Bergen op Zoom

GBWP 2007 - 2018

Het bericht stuurt u naar:

(bergen op zoom)

GBWP 1970 - 2006

U vermeld uw naam en adres met de postcode.
Tel.nr en mailadres en het aantal boeken die u wilt
bestellen. Deel 1 en 2. (uitgave in 2018)

(bergen op zoom)

(teamwork)

(teamwork)
onafhankelijkheid
gelijkwaardigheid
verdraagzaamheid
vrijheid
betrokkenheid
verantwoordelijkheid

lokaal bewust lokaal
onafhankelijkheid

Inspraak van de kiezer

gelijkwaardigheid

lokaal bewust lokaal

verdraagzaamheid

deel 1 - 1970 - 2006
Politieke groepering Gemeentebelangen Halsteren
De Werknemerspartij Halsteren-Lepelstraat
Gemeentebelangen Bergen op Zoom
Gemeentebelangen/Stadspartij Bergen op Zoom
GBWP

vrijheid
betrokkenheid

deel 2 - 2007 - 2018

verantwoordelijkheid
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