
SAMEN0164 heeft ambitieuze doelen met de beperkte financiële ruimte: 
meer groen in de stad, een fietsenstalling en elektrisch openbaar 
vervoer. Het starten en ondersteunen van nieuwe en duurzame 
initiatieven, zoals slimme laadpleinen, een kleinschalige waterstoffabriek 
en meer zonnepanelen. 

Een groene stip aan de horizon

SAMEN0164 is een nieuwe partij met 
gewone burgers als u en ik uit Bergen op 
Zoom, Halsteren en Lepelstraat, die de 
schouders onder een positieve toekomst 
willen zetten. Reinoud Krijnen is trots op 
deze groep mensen, die wil doorpakken op 
wat hij de afgelopen jaren heeft ingezet. 

Samen voor een nieuw geluid 

Stem SAMEN0164!

LIJST
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Cultuur en sport verbindt mensen met elkaar en houdt onze inwoners 
gezond. SAMEN0164 wil de financiële middelen meer dan ooit efficiënter 
inzetten. Cultuur en sport moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor de 
jeugd.

Cultuur is de identiteit van 

onze stad en dorpen

De Blaffert Bergen op Zoom Kijk op Lepelstraat



Meer aandacht voor een professionele transparante bedrijfsvoering 
en minder politiek. Meer samenwerking met omliggende gemeenten 
en verlaging van de schuldenlast door het efficiënter inrichten van de 
gemeentelijke activiteiten. Zoek samen met inwoners en ondernemers 
naar oplossingen voor hoofdpijndossiers. Stel beslissingen niet uit 
en pak zaken in één keer goed aan. Geef jongeren en ouderen de 
ondersteuning die nodig is.

SAMEN0164 laat met 22 mensen een fris geluid horen. Wij zijn inwoners, 
die zich zorgen maken over hoe de gemeente wordt bestuurd en 
zich daarom verkiesbaar stellen. Met evenveel vrouwen als mannen 
vertegenwoordigen wij verschillende leeftijden en deskundigheid op 
diverse terreinen. 

Heb je een vraag of wil je ons iets zeggen over de politiek of de 
gemeente? Onze deur staat altijd open. 

WWW.SAMEN0164.NL 

Wil je weten waar wij voor staan? 

Of neem telefonisch contact op met 
Reinoud Krijnen: 06-11308930.

Stem voor een nieuw geluid!

Stem SAMEN0164

Gemeentehuis Halsteren Markiezenhof

SAMEN0164 adviseert de gemeente in gesprek te gaan met inwoners 
en ondernemers om per wijk de leefomgeving te verbeteren. De 
gemeente heeft zeer bijzondere monumenten. Ontwikkel een Masterplan 
binnenstad met ideeën vanuit de inwoners, ondernemers, marktkooplui, 
verenigingen/stichtingen en bezoekers. Voer actief beleid op leegstand.

Samen voor een beter 
bruisend Berrege!

Goed bestuur vereist 

gezond verstand


