
Tabblad:  Dit zijn wij 

 

OVER ONS 

Wie zijn wij 
SAMEN0164 is een lokale politieke partij die in 2020 is opgericht door Reinoud 
Krijnen. De partij is een voortzetting van de eenmansfractie SAMEN0164 die in 
2018 in de gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom is ontstaan. 

Wat hebben wij bereikt 
De eenmansfractie SAMEN0164 heeft zich in de oppositie de afgelopen jaren 
ingezet om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. De ge-
meente Bergen op Zoom heeft hoge schulden. SAMEN0164 is van mening dat 
een deel van de financiële problemen opgelost worden door reorganisatie van 
de gemeentelijke organisatie. Daartoe heeft de fractie regelmatig Code Rood-
brieven geschreven en dit op de agenda gezet.  
 

Wat willen wij 
SAMEN0164 heeft ten doel het streven naar een samenleving waarin goed wo-
nen , verblijven en werken is. Uitgangspunt is het dienen van het algemeen be-
lang van de Gemeente Bergen op Zoom en te waarborgen en van een correcte 
en eerlijke behandeling van burgers door de overheid.  

Wat voor gemeente willen wij zijn 
De gemeente Bergen op Zoom wordt gevormd door de stad Bergen op Zoom  
met daar omheen de dorpen Halsteren en Lepelstraat.  

De mensen binnen SAMEN 0164 

 

Reinoud Krijnen Foto 



Reinoud Krijnen is geboren in Bergen op Zoom en woonachtig in Halsteren. Hij is 
getrouwd met Angela Krijnen en is vader van drie dochters en opa van twee 
kleinzonen. Reinoud heeft een financiële achtergrond en is jarenlang werkzaam 
geweest als controller in de gezondheidszorg en momenteel zelfstandige als 
bedrijfseconomisch adviseur. Reinoud is in 2018 als raadslid van de gemeente-
raad gekozen voor het CDA, en is na een korte periode als eenmansfractie ver-
der gegaan voor SAMEN0164.  

 

Plaats maken voor 6 namen met foto en stukje tekst. 

Moet ook zonder tekst mogelijk zijn. 

 

Daarna plaats voor alleen naam en foto 

 



 

Tabblad Dit vinden wij 
Onze politieke visie 
Onze visie is er op gericht om de macht van de overheid te beperken. Meer zeg-
genschap op wat er binnen de gemeente Bergen op Zoom leeft voor een ge-
meenteraad die voor inwoners goed controleerbaar en benaderbaar is en waar 
de inwoners invloed op kunnen uitoefenen. We doen dit onder anderen door in 
gesprek te gaan met inwoners en contact te houden.  

Wij vinden de lokale cultuur belangrijk en wij willen dat het goed wonen, werken 
en verblijven is in de stad Bergen op Zoom en de omliggende dorpen Halsteren 
en Lepelstraat.  

 

Verkiezingsprogramma 

11 onderdelen 

Onderwerp en daarna doorklikken naar de tekst 

 

Nieuws,  

 

 



 

Contact 

 

Contactformulier 

 

Formulier aan te melden 


