OPEN BRIEF
Aan de informateurs van Roosendaal en Bergen op Zoom

Geachte informateurs van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal,
Namens alle initiatiefnemers van Samenstadjesterker.nl en alle Roosendalers en Bergenaren, die ons manifest
hebben ondertekend, willen wij u beiden vragen om kennis te nemen van onze boodschap uit het manifest.
Wij zijn van mening dat de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal een krachtige impuls nodig heeft.
Deze samenwerking is de basis voor de verdere samenwerking binnen West-Brabant met alle andere gemeenten.
Dat begint bij het coalitieprogramma voor de nieuwe colleges van beide gemeenten. Wij roepen u op om samen
te gaan zitten en gemeenschappelijk een paragraaf te schrijven, die in beide coalitieprogramma’s terug gaat
komen. Deze paragraaf zou richtinggevende afspraken moeten bevatten over hoe het proces en de sturing op
samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal in de komende bestuursperiode vorm wordt
gegeven. De beide colleges kunnen dat dan later concretiseren in de collegeprogramma’s. Wij zijn van mening dat
het nu aan Bergen op Zoom en Roosendaal is om het goede voorbeeld te geven en de leiding te nemen.
Wij kennen beiden het proces waarmee u gaat starten en wensen u daar veel succes bij. En uiteraard
zijn wij altijd bereid om mee te denken bij de samenstelling van deze paragraaf.

Guust Verpaalen
initiatiefnemer Samenstadjesterker.nl en oud-informateur Bergen op Zoom
René Mol
initiatiefnemer Samenstadjesterker.nl en oud-informateur Roosendaal

In het manifest geven de initiatiefnemers hun visie op hoe een betere samenwerking in West-Brabant-West van groot belang
is voor met name de economie, de zorg en het onderwijs. Het volledige manifest is te lezen én te ondertekenen op
www.samenstadjesterker.nl
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