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Missie en Kernwaarden
Belang van Bergen op Zoom is een nieuwe partij, ontstaan midden in de 
coronapandemie. Corona is echter niet de reden van bestaan van onze 
partij. Corona is wel een aanleiding van onze oprichting. 

Wij zien corona als een symptoom van een ontwikkeling die al tientallen 
jaren gaande is. Hierin lijkt nu alles samen te komen en te resulteren in 
een soort Chinees sociaal kredietsysteem met coronamaatregelen, 
vaccinatieplicht en/of 2g-maatregelen. Steeds meer wordt onze vrijheid 
beperkt en wordt ons leven gecontroleerd. 

Vrijheid 

Belang van Nederland staat voor de continue strijd voor fundamentele 
vrijheden, voor de mogelijkheid om individuele keuzes te maken zonder 
dwang door de gemeenschap. Vrijheid betekent dat je mag denken, 
zeggen en doen wat je zelf wilt. Vanuit de overtuiging dat vrijheid eerst 
komt, maken wij al onze afwegingen. 

We zien dat onze grondrechten steeds meer in het nauw komen. 
Gemeenten en provincies beperken steeds meer het vrije gebruik van 
onze ruimte, uitvoeringsinstanties voeren steeds strengere controles uit 
en social media en rechtspraak bieden steeds minder ruimte om te 
zeggen wat je wilt.
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Rechtsstaat 

De burger dient te worden beschermd tegen zowel andere (criminele) 
burgers als  tegen de overheid. Daarom hebben wij de rechtsstaat. In de 
rechtsstaat dient ook de overheid zich aan de wet te houden. Doet de 
overheid dat niet, dan kan de rechter de overheid terugfluiten. 

Wetten komen tot stand in een democratisch proces. Als wetten echter de 
mogelijkheid bieden te vaak en te diep in te grijpen in de persoonlijke 
levenssfeer, biedt de rechtsstaat niet langer voldoende bescherming. Dan 
komt vrijheid onder druk te staan. Het begint dus allemaal bij een 
overheid die een beperkte taakopvatting hanteert. 

Minder regels 

In de complexe maatschappij waarin wij leven, ontkom je niet aan regels 
waarmee het individu wordt beperkt in persoonlijke vrijheid. Echter, alle 
overheidsbeleid zou erop moeten zijn gericht om de inperking van 
(persoonlijke) vrijheid tot een minimum te beperken.Wij streven naar 
minder overheidsbeleid en dus ook minder regels. Burgers en bedrijven 
kunnen zelf heel goed voor zichzelf zorgen. Enkel wanneer deze vrijheid 
leidt tot onaanvaardbare gevolgen, kan de overheid ingrijpen maar dan 
wel terughoudend, zorgvuldig en met een duidelijke motivatie. 

Bescherming van de rechtsstaat 

Voor een vrije maatschappij is een goed functionerende rechtsstaat een 
voorwaarde. De geschiedenis leert dat de overheden altijd steeds 
machtiger willen worden. De rechterlijke macht is nodig om de macht van 
de overheid te beteugelen en de vrijheid van burgers te waarborgen. 

Voor een goed functionerende democratische rechtsstaat is een 
onafhankelijke pers noodzakelijk. De pers kan heeft als waakhond van de 
democratie immers een belangrijke controletaak maar kan die alleen 
maar vervullen als de overheid de benodigde informatie verschaft. 
Belang van Bergen op Zoom streeft naar zo groot mogelijke 
transparantie. De gehele maatschappij is verantwoordelijk voor voor het 
goed functioneren van de rechtsstaat. Maatschappelijke instituties 
(rechterlijke macht, media, onderwijs, etc), burgers en niet in de laatste 
plaats de politiek, heeft de (morele) plicht zich hiervoor blijvend in te 
zetten.
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Directe democratie 

Het bestuursmodel dat wij nu kennen functioneert niet naar behoren. Het 
handelt op basis van korte termijn overwegingen en kent te weinig 
zelfcorrigerend vermogen. Vaak wordt het doel waarvoor het bestuur 
bestaat uit het oog verloren.  

Gevolg is dat overheden ver buiten hun kerntaken / verantwoordelijkheid 
optreden, te diep ingrijpen in de maatschappij en daarmee direct of 
indirect de vrijheid beperken waar dat niet is gerechtvaardigd. Besluiten 
waar eigenlijk geen meerderheid of onvoldoende draagvlak voor is, 
worden regelmatig toch doorgedrukt.  

Belang van Bergen op Zoom streeft naar een overheid die zich beperkt 
tot basisbehoeften wat altijd op voldoende draagvlak kan rekenen. 
  
Om het huidige patroon van disfunctioneren van ons bestuur te 
doorbreken, zijn vormen van directe democratie, zoals het referendum en 
gekozen burgemeester, noodzakelijk. Het bestuur en 
volksvertegenwoordiging zelf blijken immers niet bij machte te voorkomen 
dat besluiten waarvoor geen draagvlak noch noodzaak bestaat, worden 
genomen. 


