MANIFEST

NIEUW VERT R OUWEN

De gezamenlijke initiatiefgroepen van de gemeente Bergen
nemen het initiatief voor dit Manifest. Het is een handreiking naar
het openbaar bestuur van de gemeente Bergen om samen het
vertrouwen te herstellen. Want wij kunnen zo niet verder. We willen
vooruit. En hiervoor hebben we elkaar nodig.
U heeft in het formatieakkoord erkend dat het vertrouwen is
geschonden. Dat is een moedige eerste stap waarmee u met elkaar
verantwoordelijkheid uitspreekt voor de gebeurtenissen van de
afgelopen vijf jaar. Dat doet ons deugd.
Maar….we zijn er nog niet. Want sindsdien blijft het stil.
We roepen u daarom op: Zet samen met ons de volgende stappen!

1

Erken ook de breuk met
een groot deel van uw
inwoners.

2

Sluit ons niet langer
buiten, maar omarm
de kritische burger van
goede wil!

3

Bouw culturen waarbinnen het veilig is voor
tegenstellingen.

4

Daag ons uit tot oplossingen en niet tot strijd.
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Geachte Burgemeester,
Beste mevrouw Hafkamp,
De gezamenlijke initiatiefgroepen van de gemeente Bergen
hebben het initiatief voor dit Manifest genomen. Het is een
handreiking naar het openbaar bestuur van de gemeente
Bergen om samen het vertrouwen te herstellen. Want wij
kunnen zo niet verder. We willen vooruit. En hiervoor hebben
we elkaar nodig.

5

9

Wij vragen u als voorzitter van de gemeenteraad de inhoud
van het manifest hoog op de politieke agenda te zetten
en met een plan te komen. Een concreet plan hoe u het
vertrouwen met de inwoners van de gemeente Bergen gaat
herstellen.

6

10

Kunnen wij erop vertrouwen dat u na vijf jaar een brug gaat
slaan tussen ons en het gemeentebestuur, de gemeenteraad
en het college?!

Geef de zwijgende
meerderheid een
stem; organiseer échte
inspraak!

Neem ons serieus!

7

Reflecteer op de grote
projecten samen
met de betrokken
initiatiefgroepen.
We werken hier graag
aan mee!

8

Misbruik het begrip
algemeen belang niet om
gemeenteplannen door te
drukken. Maar stel je
écht in dienst van de
publieke zaak.

Praat eerst met
inwoners voordat je
afspraken maakt met
projectontwikkelaars.

Kijk niet weg voor
corruptie, maar bescherm
inwoners ertegen.

11

Wees integer,
betrouwbaar,
transparant en eerlijk.

12

Geef het goede voorbeeld
en verbind!
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Wij werken hier nog steeds graag aan mee.
Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke initiatiefgroepen
Stichting Mooier Bergen, Bergen
Geen Ballen maar Bollen, Egmond aan den Hoef
Delversduin, Egmond aan den Hoef
Ontwikkeling Watertorenterrein, Egmond aan Zee
Verontruste Bewoners, Bergen aan Zee
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