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GOES STERKER EN SOCIALER! 
 
Voor u ligt het ABC-verkiezingsprogramma van de PvdA Goes. In dit programma hebben wij hoog 
ingezet op werk, zorg, onderwijs, jongeren, ouderen, leefbaarheid, milieu en veiligheid. Wij willen 
samen met u de komende periode werken aan een sterker en socialer Goes. Daarvoor moeten wel 
keuzes worden gemaakt. De PvdA maakt heldere keuzes: wij kiezen voor mensen in plaats van 
stenen. Goede zorg, werkgelegenheid en onderwijs zijn onze speerpunten. 
 
Bij de komende verkiezingen staat veel op het spel. De landelijke overheid stoot taken af, waardoor 
het takenpakket van de gemeente wordt vergroot. Onder andere de zorgfunctie van de gemeente 
wordt uitgebreid. Bij de PvdA staat de zorgplicht hoog in het vaandel. Wij geloven dat een sociale 
samenleving begint bij onszelf en dat we elkaar waar mogelijk en nodig moeten helpen. 
 
De PvdA heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan een stabiele, veilige en voortvarende 
gemeente. Wij hebben altijd oog gehad voor de dorpen en wijken van Goes. Daarnaast hebben we 
veel aandacht besteed aan de positie van de middeninkomens, de minima, de werklozen en de 
hulpbehoevenden. De PvdA staat voor een sterk en sociaal Goes, in het verleden, het heden en de 
toekomst. 
 
Een fijne baan, goede zorg en het beste onderwijs willen we allemaal. Alleen door samenwerking 
kunnen we hiervoor zorgen. Wij werken samen met de inwoners, scholen, bedrijven en 
zorginstellingen aan een bruisend en sociaal Goes.  
 

Met uw stem maken we Goes sterker en socialer.  
Stem 19 maart 2014: PvdA Goes. 
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ALTIJD AANSPREEKBAAR 
De PvdA zoekt contact met alle inwoners van de gemeente Goes. We onderscheiden ons door een 
beleid na te streven waarin de zwakkeren in de samenleving zich herkennen. Dat betekent: 
opkomen voor mensen die zonder (financiële) hulp niet volwaardig deel kunnen nemen aan het 
maatschappelijk leven. Daarmee geeft de PvdA inhoud aan het begrip ‘sterk & sociaal’. 
 
ARBEIDSMIGRANTEN 
In Goes werken en wonen enkele honderden arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa. Wij gaan er 
vanuit dat zij blijven. Dus willen we niet dat dezelfde fout wordt gemaakt als met arbeidsmigranten 
in de jaren zestig, toen gedacht werd dat het een tijdelijk verschijnsel was. De nieuwe 
arbeidsmigranten hebben recht op goede arbeidsomstandigheden, huisvesting als alle andere 
Goesenaren, goed onderwijs voor hun kinderen en volwaardige deelname aan de samenleving. 
 
BEELDEN 
Goes telt talrijke kunstwerken in de openbare ruimte. Dat betekent een verrijking voor de 
passerende inwoners en bezoekers. Beheer en goed onderhoud van deze culturele waarden 
verdienen meer aandacht. De omgeving van het Ceres-beeld aan de Oostvest moet worden 
opgewaardeerd door daar onder andere de jubileumbank (weer) te plaatsen. Goes telt veel 
rotondes. Het zou mooi zijn wanneer op iedere rotonde een kunstwerk komt. 
 
BIBLIOTHEEK 
De rol van de bibliotheek verandert. Door internet en de toename van e-books loopt het 
bezoekersaantal terug. De PvdA wil niet langer alleen één centraal gebouw, maar de 
dienstverlening spreiden door de gemeente. Scholen en wijkgebouwen zijn daarvoor geschikt. Dat 
bevordert de taal- en leesvaardigheid van kinderen. Samenwerking met het onderwijs is daarvoor 
noodzakelijk. Lezers kunnen hun boeken digitaal bestellen en ophalen in hun wijk/dorp. De centrale 
bibliotheek moet door samenwerking en vernieuwing haar positie versterken. 
 
CITY MARKETING 
De binnenstad moet goed bereikbaar zijn. Evenementen stimuleren is van belang. Ze trekken 
bezoekers en maken Goes aantrekkelijker om te wonen. Met een jaarlijks lichtfestival kan Goes zich 
onderscheiden. De eet- en drinkattracties van de kermis moeten plaats maken voor plezierattracties 
(in het belang van de omzet van binnenstadondernemers). Een ‘wifi-deken’ helpt de 
aantrekkelijkheid van Goes bevorderen. Dat is positief voor de economie en het toerisme in Goes. 
 
CULTUREEL ERFGOED 
In de gemeente Goes staan talrijke overblijfselen van het verleden. De PvdA wil deze 
(rijks)monumenten koesteren. Molens, kerken, burchten, wallen, begraafplaatsen, dijken en bossen 
roepen waardevolle herinneringen op. Dit cultureel erfgoed moet voor ons en onze (klein)kinderen 
behouden blijven. Indien nodig moet de gemeente Goes cultureel erfgoed financieel ondersteunen. 
 
CULTURELE VOORZIENINGEN 
De huidige culturele voorzieningen moeten we op peil houden, de gebouwen waarin ze zitten 
blijven goed onderhouden. Regionale afstemming en samenwerking is beslist noodzakelijk voor een 
gezond financieel draagvlak. Het in stand houden van onder andere de muziekschool is belangrijk. 
 
DELTA 
Alle mogelijkheden om een efficiënt beleid te kunnen voeren dienen te worden onderzocht. Als 
blijkt dat Delta niet langer zelfstandig kan blijven, moet er naar alternatieven gezocht worden. Het 
betrekken van de klanten bij het beleid is nodig om betrokkenheid te bevorderen. Het beleid dient 
transparant te zijn en de aandeelhouders (provincie en Zeeuwse gemeenten) moeten 
verantwoording afleggen aan de gebruikers.  
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DORPEN EN WIJKEN 
Participatie betekent mee kunnen doen op allerlei gebieden. Inwoners moeten betrokken worden 
bij plannen en activiteiten in hun wijk of dorp. Dat vergroot het draagvlak en bevordert  de 
kwaliteit van het beleid op dit terrein. Regelmatig organiseren van inspraakbijeenkomsten is 
daarvoor een goed middel: inwoners weten zelf het beste wat hun wijk of dorp nodig heeft en 
welke wensen er leven. De sociale functie van wijkcentra en dorpshuizen blijft gemeentelijke 
ondersteuning verdienen. 
 
DRUGSBELEID 
Iedere meerderjarige kan zelf beslissen of hij/zij softdrugs gebruikt. Softdrugs vallen in dezelfde 
categorie als alcoholische dranken: geniet ervan, maar consumeer het met mate. Er zijn in Goes 
twee coffeeshops. De uitbaters werken goed mee als het gaat om het maken van afspraken, 
voorlichting geven (onderdeel van het drugspreventiebeleid) en het handhaven van de veiligheid. 
Het achterdeurbeleid moet op de helling: legaliseer de productie en aanvoer van softdrugs, dan 
voorkom je schimmige activiteiten en criminele transacties in Goese wijken.  
 
ENERGIE 
De PvdA wil dat één of meerdere locaties binnen de gemeente beschikbaar komen voor de bouw van 
een zonne-energiecentrale. Energiecoöperaties van eigenaren, verhuurders en huurders worden 
aangemoedigd, om zo woningen energiezuiniger te maken. Goes ondersteunt de plaatsing van 
zonnepanelen en zonneboilers op huur- en koopwoningen.  
 
FIETSSTAD 
Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de fiets. Investeren in goede fietspaden is 
daarom van belang. Goede verwijsborden met name in het buitengebied zijn nodig om de goede 
route te kiezen. In de bebouwde kom moeten fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Voldoende 
fietsparkeerplaatsen bij het station en in de binnenstad bevorderen geordend fietsparkeren. Goes 
moet de beste fietsstad van Nederland worden. 
 
FINANCIËN 
Op allerlei terreinen zal bezuinigd moeten worden. Dat kan niet anders, want Goes ontvangt 
aanzienlijk minder geld van het rijk. Het is van groot belang dat vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen niet of nauwelijks gekort worden op subsidies. Zij zijn het sociale cement van de 
Goese samenleving. Bij te maken keuzes kiezen wij voor mensen en niet voor stenen. 
 
GEMEENTELIJKE HERINDELING 
Of Zeeland een zelfstandige provincie met dertien gemeenten blijft, durven wij niet te voorspellen. 
We streven naar een overheid die herkenbaar en aanspreekbaar is in wijken en dorpen. En daar de 
bewoners ondersteunt in verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en elkaar. Als dat vorm 
krijgt, wordt het minder belangrijk hoe de lokale en provinciale overheden zijn georganiseerd.   
 
GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN 
Goes beschikt  over een scala van gezondheidsvoorzieningen. Deze moeten voor iedereen 
beschikbaar zijn. Voorlichting en preventie zijn belangrijk. Vooral  samenwerking tussen 
verschillende organisaties en instanties, ook regionaal en zo nodig provinciaal: wij willen geen 
onderlinge concurrentie, maar wel optimale bereikbare dienstverlening. 
 
GOESE GANS 
De PvdA geniet van culturele uitingen in het verleden en heden. De gans is eeuwenlang het symbool 
van Goes. Vlaggen met de Goese gans in de binnenstad kunnen een extra sfeer geven aan de 
evenementen en het verleden zichtbaar maken. 
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HISTORIE 
De gemeente Goes kent een roemrijke geschiedenis. In alle plaatsen in de gemeente hebben 
historische gebeurtenissen plaatsgevonden. Het is goed om deze geschiedenis te herdenken. Waar 
mogelijk wil de PvdA geschiedenisborden plaatsen, zodat wij en de toeristen kunnen stilstaan bij 
wat in het verleden is gebeurd, voor wij verder gaan met ons leven in het heden. Het verleden zal 
ook digitaal worden gepresenteerd. 
 
INDUSTRIE 
Op Goese bedrijfsterreinen zijn nog voldoende onbebouwde kavels en staan panden leeg. Voor 
nieuwe industriële bedrijvigheid worden eerst de lege plekken op bestaande bedrijfsterreinen benut 
(inclusief vervanging van verouderde panden), voordat nieuwe terreinen bouwrijp worden gemaakt. 
Goes stimuleert actief dat innovatieve bedrijven en milieuvriendelijke ondernemingen zich hier 
vestigen. Industrieterrein Poel V (bij Motel Goes) komt pas in ontwikkeling als de andere 
industrieterreinen voldoende bezet zijn. 
 
JEUGDWERKLOOSHEID 
In Zeeland is de afgelopen jaren de jeugdwerkloosheid opgelopen. We willen niet dat jongeren thuis 
zitten zonder werk of opleiding. We willen wel dat alle jongeren een eerlijke kans krijgen om actief 
mee te doen in de maatschappij. Om dit te realiseren willen we concrete acties voor preventie en 
bestrijding van de werkloosheid onder Goese jongeren. In het bijzonder vragen we aandacht voor de 
allochtone jongeren zonder werk. Uit cijfers blijkt dat deze jongeren vaker de opleiding niet 
afmaken en werkloos worden. Extra inspanningen voor deze jongeren zijn noodzakelijk, zodat 
allochtone jongeren hun weg vinden naar een (gemeentelijke) stage, leerwerkbaan of reguliere 
baan. We willen dit doen samen met de jongeren en hun opvoeders. Het bedrijfsleven en de 
gemeente moeten leer- en werkplekken aanbieden. We moeten stimuleren dat jongeren langer 
doorleren en de aansluiting tussen onderwijs en werk verbetert. We moeten zorgen dat de jongeren 
binnenboord worden gehouden als het gaat om scholing en/of werk. De talenten verder ontwikkelen 
is een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, ook van jongeren zelf en hun opvoeders.  
 
JEUGDZORG 
De jeugdzorg moet de komende jaren heel anders worden georganiseerd. Jeugd en jongeren krijgen 
te vaak te maken met zware vormen van de jeugdzorg, zoals uitplaatsingen in instellingen. We 
willen fors inzetten op de effectiviteit van de jeugdzorg en jongeren veel eerder helpen. Jongeren 
komen nu nog in een bureaucratisch woud terecht als zij hulp vragen voor hun problemen. Daardoor 
krijgen zij te laat of geen hulp. Dat moet anders en via nieuwe wetgeving kan de gemeente Goes 
dat ook anders doen. ‘Een gezin, een plan en een regisseur’ is het uitgangspunt. Daarmee moet een 
eind komen aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de 
ondersteuning van een gezin.  
 
JONGEREN & JEUGD 
De PvdA vindt het van belang dat jongeren in de gemeente Goes gehoord worden. Daarom zijn wij 
voorstander van een actieve jongerenraad. Voorzieningen voor jongeren zijn belangrijk, zoals 
speelgelegenheden, goed onderwijs, fietsparkeerplaatsen en veilige uitgaansgelegenheid in de 
binnenstad. We willen voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen. Er moeten voldoende 
woonvoorzieningen voor hen zijn. Er is ondersteuning nodig voor onderwijs aan groepen die extra 
aandacht nodig hebben of bij het vinden van werk. Er komt een regeling voor jongeren met 
schulden. De eigen bijdrage die zwerfjongeren voor hun zorg moeten betalen gaan we schrappen. 
 
KOOPZONDAG 
Winkeliers en andere ondernemers mogen zelf weten wanneer zij hun zaak open hebben. Op die 
manier wordt de Goese economie het beste gediend en volgt het aanbod vanzelf de vraag.  
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LEEFBAARHEID 
De maatschappelijke functie van dorpshuizen verdient ondersteuning: een levendig verenigingsleven 
is goed voor de leefbaarheid in een dorp of een wijk. In een fijne samenleving is aandacht voor 
iedereen. Vrijwilligersteams krijgen waar nodig professionele ondersteuning, zodat zij 
ontmoetingsactiviteiten in wijk & dorp en verenigingsactiviteiten kunnen stimuleren. 
 
LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 
Levensloopbestendig wonen moet gestimuleerd worden, zodat iedereen die dat wil zo lang mogelijk 
in de eigen woning blijft wonen. Voor minder draagkrachtigen moet een fonds voor 
woningaanpassingen beschikbaar komen. Activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefstijl 
(bewegen, voeding, ontmoeting) moeten we stimuleren. 
 
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Het uitgangspunt is dat iedereen in staat is om zelfstandig –door betaalde arbeid- in zijn/haar 
levensonderhoud te voorzien. Zo nodig biedt de gemeente ondersteuning bij het vinden van betaald 
werk. Dat kan door scholing en plaatsing in re-integratietrajecten. Het Nijverheidscentrum moet 
verder worden uitgebouwd, om meer werkelozen aan een baan te helpen. Er moet een regionaal 
werkbedrijf komen. Zo ontstaan korte lijnen tussen gemeenten, werkzoekenden en werkgevers. We 
hebben oog voor ouderen en jongeren. Vroegtijdig schoolverlaten onder jongeren moet worden 
voorkomen. Ook mensen met een functiebeperking verdienen volop aandacht. Hier heeft de 
gemeente een voorbeeldfunctie in de rol van werkgever: de gemeente moet hen werk- en 
stageplaatsen aanbieden. Naast betaald werk biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de Goese samenleving. 
 
MIDDENGROEPEN 
De economie zit in zwaar weer. Gezinsinkomens stagneren, de werkloosheid loopt op, ZZP-ers zien 
hun omzet dalen, huizen zijn minder waard dan de hypotheek die er nog op rust. Het zijn zaken 
waar de gemeente Goes weinig aan kan doen. Maar we kunnen wel zorgen dat ook voor de 
middengroepen een lokaal beleid wordt ontwikkeld. Daarin moeten zorg voor goed onderwijs, prima 
sportvoorzieningen, veiligheid en een bruisend binnenstad- en cultuurbeleid vanzelfsprekend zijn. 
Zodat Goes een prettige gemeente blijft om te wonen. Binnen de hulpverlening komt extra 
aandacht voor de middengroepen, bijvoorbeeld om schulden te voorkomen of weg te werken. 
 
MILIEU & NATUUR 
De PvdA heeft de belangen van het milieu en de natuur hoog in het vaandel staan. Wij willen dat 
mens en dier kunnen genieten van een rustige, fijne en gezonde levensomgeving. Het Poelbos bij 's 
Heer Hendrikskinderen dient behouden te blijven. De natuurgebieden bij het Veerse Meer en de 
Oosterschelde moeten ook bezichtigd kunnen worden door onze nakomelingen. 
 
MINIMABELEID 
Ondanks alle inspanningen zal een groep mensen blijven bestaan die (tijdelijke) financiële 
ondersteuning nodig heeft. Een goed minimabeleid is noodzakelijk. Hoewel de gemeenten minder 
inkomsten ontvangen voor deze doelgroep, moeten wij ons blijven inspannen om het minimabeleid 
overeind te houden, voorlichting te geven en waar nodig te verbeteren. 
 
MUSEUM 
Het Historisch Museum de Bevelanden is van grote waarde voor onze gemeente. Het is van belang 
dat het museum druk wordt bezocht en voor toekomstige generaties behouden blijft. De gemeente 
Goes moet het museum financieel blijven ondersteunen. Toeristische bezoekers kunnen een 
belangrijke bron van inkomsten zijn. Daarvoor moet het museum zich sterk maken. 
 



  5   

MYTHE EN ’T BEEST 
De Mythe en ’t Beest zijn belangrijke pijlers voor een goed podiumaanbod. Naast de professionele 
gezelschappen moet ook ruimte geboden worden aan de talrijke amateurgezelschappen. 
Schoolvoorstellingen moeten in beide accommodaties mogelijk zijn. Voor amateurgezelschappen 
moet een ‘maatschappelijk’ tarief worden gehanteerd. 
 
NS-STATION 
Het NS-station bij het centrum van Goes wordt dagelijks door duizenden mensen bezocht. De PvdA 
wil een verbetering van de fietsenstalling bovengronds. Ook willen we meer auto- en 
fietsparkeerplaatsen. We staan voor handhaving, voorlichting en meer controle op ‘scheefparkeren’ 
bij het NS-station. Bezoekers dienen eenvoudig en veilig hun weg te vinden naar de binnenstad. 
 
ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE 
Vanwege de beperkte financiële middelen van de gemeente Goes moet het onderhoud aan 
bestaande wegen, fiets- en wandelpaden niet meer volgens bestaande automatismen verlopen. 
Uitgangspunt moet zijn: nodig of niet nodig? Natuurlijk moeten gevaarlijke situaties (kuilen, 
losliggende tegels, enz.) worden hersteld, maar onderhoudsplanning mag geen automatisme zijn, 
slechts een richtlijn. 
 
ONDERNEMERS 
Sinds 2008 gaat het minder goed met onze economie. Eén van de gevolgen hiervan is 
winkelleegstand, waardoor personeel is ontslagen en het centrum minder aantrekkelijk wordt. De 
PvdA wil met de ondernemers meer mogelijkheden creëren voor de Goese middenstand. Dit biedt 
een grotere overlevingskans en mogelijk meer omzet. We willen onder andere meer sfeer creëren 
door vlaggen met de Goese gans op te hangen in de binnenstad. 
 
ONDERWIJS 
Door de krimp zijn er steeds minder scholieren. Intensieve samenwerking tussen schoolbesturen is 
noodzakelijk. Scholen moeten niet langer elkaars concurrent zijn, maar samen goede oplossingen 
creëren. Zodat bij eventuele scholensluiting aanvaardbare alternatieven bestaan voor ouders en 
leerlingen. Samenwerking geldt ook voor het voortgezet onderwijs, zodat zo veel mogelijk 
studierichtingen behouden blijven.  
 
OPENBAAR VERVOER 
Het openbaar vervoer verdient aandacht voor met name de inwoners die niet over eigen vervoer 
beschikken en minder mobiel zijn. Vervoer op maat is daarvoor de beste oplossing. Het openbaar 
vervoer staat onder druk. Daar waar professionele inzet niet meer mogelijk is vanwege de hoge 
kosten, is het inzetten van vrijwilligers een acceptabel alternatief. De diverse soorten van vervoer 
dienen op elkaar te worden afgestemd, zodat er geen extra kosten gemaakt worden. 
 
OPENBARE ORDE 
De PvdA wil een wijkagent voor ieder dorp en alle wijken. Deze moet actief op straat zijn met zo 
min mogelijk administratie. Eenvoudige aangifteformulieren zijn gewenst. We zetten hoog in om 
samen met de inwoners te werken aan een preventiebeleid. De inwoners mogen elkaar aanspreken 
op misdragingen. 
 
OPGROEIEN IN ARMOEDE MOET NIET MOGEN 
Een op de tien Goese kinderen groeit op in armoede. De PvdA wil meer doen om kinderen in 
armoede te ondersteunen. De PvdA wil geld beschikbaar stellen voor het ondersteunen van jongeren 
die in armoede opgroeien. Wij willen dat de gemeente plannen maakt om deze kinderen ook 
daadwerkelijk te ondersteunen. 
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OUDEREN 
Ouderen willen (en moeten) steeds langer zelfstandig blijven wonen. Daar zijn goede voorzieningen 
voor nodig. De ontwikkeling van woon-servicegebieden in Goese wijken en dorpen draagt hier toe 
bij: alle voorzieningen bij de hand. Dat is ook waardevol voor de kwaliteit en de sociale cohesie in 
een wijk of dorp. Wijk- en dorpsgerichte diensten en activiteiten zijn belangrijk. Sociale 
ontmoetingscentra, maaltijden, boodschappenservice, alarmering, fitness, vrijwilligerswerk en 
ondersteuning mantelzorg zijn hier voorbeelden van.  
 
OVERLAST 
Veel inwoners van Goes geven aan regelmatig overlast te ondervinden van te hard rijdende auto’s of 
hondenpoep. De PvdA wil strengere snelheidscontroles op de Goese wegen, waardoor hardrijders 
worden aangepakt. Verder willen we hondenpoepplaatsen beter aangeven, waardoor de stoepen en 
speelveldjes in de gemeente hondenpoep vrij blijven. 
 
PARKEREN 
Parkeren nabij de binnenstad is aan de west- en zuidkant van het centrum redelijk op orde. Anders 
is het aan de oostkant: daar zijn te weinig parkeerplaatsen. Er moet een goede –eventueel 
voorlopige- parkeervoorziening worden gerealiseerd op het voormalige Sanbellaterrein (ingang 
Beatrixlaan, uitgang Leliestraat). Met betrekkelijk geringe middelen is dit op korte termijn te 
realiseren. Om alle parkeerruimte optimaal bezet te hebben en langdurig rondrijden te voorkomen, 
moet een goed parkeerverwijssysteem gerealiseerd worden. Kort parkeren moet gratis worden. 
 
PARTICIPATIESAMENLEVING 
De rol van de burger verandert. De burger is niet langer consument van met belastingen betaalde 
diensten, maar wordt verantwoordelijk voor de organisatie van zorg en welzijn in de directe 
woonomgeving. De gemeente moet leren hier op in te spelen en garandeert dat de burgers 
ondersteuning krijgen. Professionele ondersteuning kan hier een bijdrage aan leveren. Het begrip 
burger zien wij heel ruim: iedere individuele Goesenaar, maar ook verenigingen en andere groepen 
die, los van markt of overheid, bijdragen aan de samenleving. 
 
PROJECTEN 
Ondertunneling van de spoorlijn bij de Van Hertumweg moet hoge prioriteit krijgen. Dat betekent 
dat andere grote projecten om financiële redenen voorlopig niet gerealiseerd kunnen worden. 
 
QUITTE 
We staan voor een gezonde begroting. Die kan alleen duurzaam zijn als het streven is om niet meer 
uit te geven dan binnenkomt. Dit moet ieder jaar het hoofddoel zijn bij het opstellen van de 
gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Ook in tijden van achteruitgang dient een zorgvuldig 
financieel beleid te worden gevoerd. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Voorzieningen 
in het belang van het welzijn van de mensen komen op de eerste plaats. We willen een 
inventarisatie van beleidsterreinen waar investeringen uitstel kunnen hebben: daar waar maar 
enigszins mogelijk komt een bijstelling van investeringsplannen.  
 
RECREATIE 
De gemeente Goes staat voor een deel bekend om zijn recreatiegebied bij Wolphaartsdijk. Wij 
vinden het belangrijk dat recreanten genoeg parkeergelegenheid hebben bij het Veerse Meer. De 
recreanten dienen niet door Wolphaartsdijk te rijden, maar om het dorp heen.  
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REGELINGEN AFHANKELIJK VAN INKOMEN 
Ook in Goes staat de PvdA voor solidariteit. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te 
dragen. Nu de gemeente steeds meer taken krijgt toebedeeld is het des te meer van belang dat 
zorgvuldig wordt gekeken naar inkomensafhankelijke regelingen. Mensen met een inkomen net 
boven het sociale minimum dienen te worden ontzien. De PvdA is voor inkomensafhankelijke 
regelingen met een glijdende schaal. Dat wil zeggen: hoe hoger het inkomen des te hoger de eigen 
bijdrage.   
 
REGIONAAL WERKBEDRIJF 
Niet voor iedereen die dat wil is er werk. Gelukkig heeft Goes een bijstandsbeleid waarmee 
ontvangers van een uitkering maximaal geholpen worden. Dat blijft zo. We staan voor snelle 
werkvervulling met behoud van uitkering. De gemeente helpt met het regionaal werkbedrijf bij het 
zoeken naar passende arbeid. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Regels dienen versoepeld te 
worden, zodat mensen direct aan de slag kunnen. Zo blijft een uitkeringsgerechtigde deelnemen 
aan de maatschappij, terwijl veel werk kan worden gerealiseerd. 
 
RUIMTELIJKE ORDENING 
De plannen voor woningbouw en bedrijfsterreinen waren lange tijd gericht op een aanzienlijke groei 
van de bevolking en de economie. Krimp en economische crisis maken dat ook Goes op een heel 
andere manier moet kijken naar het gebruik van de ruimte. Dat betekent dat er een nieuw 
‘inrichtingsplan’ ontwikkeld moet worden voor het gebruik het gebruik van de ruimte. 
 
SLOT OOSTENDE 
Een van de belangrijkste overblijfselen van het oude Goese stadscentrum is Slot Oostende. We 
vinden dat Slot Oostende beter zichtbaar en vindbaar moet worden in de binnenstad. De gemeente 
blijft actief bevorderen dat een commerciële exploitant gaat bijdragen aan het behoud en herstel. 
 
SPORT 
Bewegen is goed voor de gezondheid van mensen. We stimuleren dat mensen (jong en oud) aan 
sport doen en lid worden van een sportvereniging. We willen kinderen uit gezinnen met een 
minimuminkomen in staat stellen om via het jeugdsportfonds mee te doen. We scheppen 
Voorwaarden om verenigingen met medewerking van vele vrijwilligers in staat te stellen activiteiten 
te ontplooien om hun sport te beoefenen. Buitensportaccommodaties dienen vrij toegankelijk te 
zijn voor iedereen, zodat sociale controle kan plaatsvinden en daarmee wordt vandalisme zo veel 
mogelijk voorkomen. 
 
SUCCESSEN PVDA GOES 
De PvdA heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan een stabiele, veilige en voortvarende 
gemeente. Wij hebben altijd oog gehad voor de dorpen en wijken van Goes. Daarnaast hebben we 
veel aandacht besteed aan de positie van de middeninkomens, de minima, de werklozen en de 
hulpbehoevenden. De PvdA staat voor een sterk en sociaal Goes, in het verleden, het heden en de 
toekomst. 
 
 
TOERISME 
Toeristen dienen zich thuis te voelen in de gemeente Goes. Onze gemeente kan toeristen allerlei 
unieke ervaringen meegeven, die zij meenemen naar huis. De PvdA wil betere bewegwijzering voor 
de fietsers. Ook willen wij dat toeristen in aanraking komen met ons verleden. Geschiedenisborden 
bij de belangrijkste monumenten in de dorpen en wijken en een digitale ontsluiting van het 
verleden zijn een mooie toevoeging. 
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UITDAGINGEN 
De PvdA Goes is sinds 2010 weer vertegenwoordigd in het college van B&W, we delen de 
verantwoordelijkheid voor onze mooie stad. De samenwerking met de andere partijen verloopt 
goed: Goes heeft zich prima ontwikkeld, we waren in staat om constructief en in rust de gemeente 
te besturen en we zijn niet weggelopen voor de vele, soms grote, uitdagingen waarvoor we stonden. 
De PvdA wil ook in een volgend college verantwoordelijkheid blijven dragen voor onze mooie 
gemeente aan het Veerse Meer en de Oosterschelde. 
 
 
VEILIGHEID 
Iedere inwoner dient zich veilig te voelen en veilig op straat te kunnen lopen. Daarvoor zijn 
voorzieningen nodig als handhaving (toezicht) en extra verlichting van afgelegen plekken. Eventueel 
zelfs uitbreiding van cameratoezicht. Veiligheid is ook nodig in het verkeer: rotondes, fiets- en 
wandelpaden en wegen. Alles moet erop gericht zijn dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Meer 
snelheidscontroles zijn nodig om de vastgestelde maximumsnelheid in wijken en dorpen te 
handhaven. 
 
 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 
Steeds meer taken gaan van de rijksoverheid naar de lokale overheid. Uiteindelijk wil de overheid 
dat de burger meer zelf doet, voor zijn naasten en voor zijn omgeving. Dat is een ontwikkeling die 
wij ondersteunen, maar de burger kan dit niet alleen. Daarom moet er professionele ondersteuning 
blijven om de burgers te helpen, om weerstand te overwinnen en de eerste stappen te zetten. 
 
VLIEGVELD MIDDEN-ZEELAND 
De PvdA maakt zich zorgen over de uitbreidingsplannen van vliegveld Midden-Zeeland. Voor ons 
staat voorop dat de inwoners van Goes geen extra overlast mogen ervaren van het luchtverkeer. De 
veiligheid van de inwoners mag niet in het geding komen. 
 
 
VLUCHTELINGEN EN PARTICIPATIE 
Ook vluchtelingen moeten mee kunnen doen aan de Goese samenleving. Als zij nog maar kort in 
Nederland zijn, is het voor hen moeilijk al onze ongeschreven regels te begrijpen. Wij vinden dat 
deze groep mensen ondersteuning verdient. De gemeente moet hen hierbij op weg helpen. Een 
inburgeringsdiploma is niet voldoende voor kansen op de arbeidsmarkt. Samen met 
Vluchtelingenwerk Zeeland zal er ingezet moeten worden op arbeidsmarktprojecten. Daarnaast 
moeten ook vluchtelingen worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen. Rijksbezuinigingen 
moeten niet 1-op-1 worden doorgevoerd, maar moeten zorgvuldig worden afgewogen. 
 
 
WMO 
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten goed ondersteund worden door professionals. Zo nodig met 
extra financiële middelen. Mensen die een WMO-aanvraag indienen en over een minimuminkomen 
beschikken moeten worden ontzien van een hogere eigen bijdrage. We zetten ons in voor algemene 
voorzieningen, waardoor mensen langer zelfstandig in hun (huur)woning kunnen blijven. Bij een 
opeenstapeling van eigen bijdrages WMO wordt aan mensen met een minimuminkomen een 
tegemoetkoming verstrekt. WMO-aanvragen zullen toenemen, terwijl sprake is van een teruglopend 
rijksbudget. Hiervan mag de inwoner van Goes met een laag inkomen niet de dupe worden. 
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WONINGBOUW 
Omdat we te maken hebben met een terugloop van het aantal inwoners, dient er vooral aandacht te 
zijn voor starters- en seniorenwoningen. Er moet goed worden gelet op de demografische 
ontwikkelingen. Dat moet uitgangspunt zijn voor het maken van woningbouwplannen, ook op 
regionaal niveau. Een sterke coördinatie op provinciaal niveau kan hierbij richtinggevend zijn. Grote 
woningbouwprojecten (zoals de Goese Schans en in mindere mate Aria) zijn niet van de grond 
gekomen. Er zal in de komende periode weinig animo zijn voor grootschalige woningbouwprojecten. 
Nieuwe plannen zullen vooral gerealiseerd worden binnen bestaande woonstructuren (inbreiden). 
Goes boekt op een realistische manier af op de reeds verworven bouwgrond. Bij nieuwbouw- en 
verbouwingsplannen geeft de gemeente een extra impuls voor starters en levensloopbestendige 
woningen. Geen huurverhoging voor ‘scheefwoners’ zonder een alternatief te bieden. De PvdA 
maakt zich hard voor goede, betaalbare woningen voor de middengroepen. 
 
 
XENOFOBIE UITBANNEN 
We leven in een samenleving waarvan de samenstelling steeds verandert. Zoals Zeeuwen 
uitzwermen naar elders komen burgers uit andere landen hierheen. Om te werken, omdat ze 
moeten vluchten of omdat ze hun hart volgen. Voor al die mensen is er plek in de Goese 
samenleving. We sluiten niemand uit vanwege huidskleur of afkomst. Voor vreemdelingenhaat 
(xenofobie) is in Goes geen plaats. 
 
 
YELLEN 
De PvdA wil dat het publiek bij de gemeenteraadsvergaderingen inspraak krijgt. Wanneer een 
meningsvormende discussie plaatsvindt, kunnen burgers het woord nemen om hun kijk op de zaak te 
geven. De PvdA wil dat elke Goesenaar het recht heeft om zijn zegje te doen in een 
meningsvormende vergadering op het stadskantoor. De lokale democratie moet en kan veel 
levendiger, stadions zonder yellende supporters zijn ook de dood in de pot. 
 
 
ZIEKENHUIS 
Een goed functionerend ziekenhuis is belangrijk voor de hele regio. Intensieve samenwerking is 
daarbij noodzaak. Geen discussie over locaties en dislocaties, maar een goed lopende organisatie 
staat centraal. Een ziekenhuis dat goed bereikbaar is, goede kwaliteit levert en zorgt dat de patiënt 
adequaat geholpen kan worden is van groot belang. De organisatie moet veel beter dan tot nu toe. 
Geen lange wachttijden maar wel verzorging op maat, zodat klachten tot het verleden gaan 
behoren. Goed management kan leiden tot verbetering van de organisatie en beheersing van de 
kosten. 
 
 
ZORG 
Het ziet er naar uit dat alle zorg gedecentraliseerd wordt. Dat betekent dat de organisatie van de 
zorg een gemeentelijke taak wordt. Professionele hulp zal noodzakelijk blijven voor intensieve zorg. 
De zorg moet zo georganiseerd worden, dat mensen middels één aanspreekpunt (gemeente) hulp 
kunnen vragen en niet meerdere instanties hoeven te benaderen. De realiteit is wel dat er op wijk- 
en dorpsniveau ook niet-professionele hulp georganiseerd moet worden. 
 
 
PvdA Goes 
goes.pvda.nl 
 


