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GOES IS VAN ONS ALLEMAAL 
 

 
 
Hallo inwoners van Goes, 
 
21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wat de PvdA betreft gaan we de koers 
verleggen:  
 

• Goes gaat voluit voor de zwakkeren in de samenleving, waaronder de kinderen die in 
armoede opgroeien;  

• Burgers en ondernemers kunnen voortaan zelf beslissen hoe zij hun zondag invullen; 
• In het verkeer komt er ruim baan voor de veiligheid en het gemak van de fietsers, 

rollators, voetgangers en scootmobielen;  
• We gaan de Goese samenleving zo snel mogelijk duurzaam en groen maken; 
• Inwoners krijgen veel meer zeggenschap over hun woon- en leefomgeving.   

 
Goes heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in stenen: de auto-infrastructuur (aansluiting A58, 
tunnel onder het spoor), goede sportfaciliteiten en prima culturele voorzieningen. Wat dat betreft 
is Goes op orde. Belangrijk wordt de bestrijding van de armoede. Een op de tien Goese kinderen 
groeit op in armoede. Dat is een ellendige situatie die vaak veroorzaakt dat niet alle kansen die 
het leven biedt gepakt kunnen worden. Ouderen die alleen van hun AOW moeten rondkomen gaan 
we nog meer ondersteunen. Maar er is meer. De PvdA wil bewoners van de Goese wijken en dorpen 
veel meer zeggenschap geven over de plek waar ze wonen. De afgelopen jaren hebben we het 
gemeentebestuur te vaak met haar eigen plannen bezig gezien. Dat moet en kan anders: begin 
ieder plan bij de betrokkenen, kijk wat zij willen en welke ideeën zij hebben. Dan pas wordt het 
wat met de burgerparticipatie. 
 
Goes zal ook, evenals alle gemeenschappen over de hele wereld, veel meer vaart moeten maken 
met haar klimaatbeleid. Wegkijken kan niet langer want dan zullen we uiteindelijk door de 
zeespiegelstijging allemaal moeten watertrappelen. Daarom zetten we fors in op het 
verduurzamen van onze gemeente. 
 
De verkiezingen gaan ook over onze vrijheid. De PvdA wil burgers en ondernemers de vrijheid 
geven zelf uit te maken hoe ze de zondag doorbrengen. Gewoon, omdat de zondag van iedereen is. 
 
Dit zijn een paar keuzes die we in ons verkiezingsprogramma uitwerken. Afgelopen vier jaar zat de 
PvdA in de oppositie. Het wordt nu weer tijd dat we mee gaan besturen. Voor een sociaal en 
duurzaam Goes. Ook op zondag. 
 
 
Zijn dit onderwerpen die je aanspreken, stem dan PvdA. 
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ARMOEDE 
 
Eén van de belangrijkste taken van de overheid is om er voor te zorgen dat iedere Nederlander 
bestaanszekerheid heeft. Zonder die bestaanszekerheid voelt niemand zich veilig. In Goes hebben 
we het dan over een grote groep: één op de tien Goese kinderen groeit op in armoede. Het 
principe van de voedselbank is helaas nog steeds nodig, kerken en moskeeën doen ook goed werk. 
De PvdA zal zich inzetten voor een gemeente waarin iedere inwoner zich kan voeden, kleden, een 
dak boven het hoofd heeft en de mogelijkheid om te studeren. 
 

• Goes zorgt ervoor dat iedere inwoner in zijn/haar dagelijkse levensbehoeften kan voorzien. 
Dit doen we door o.a. door de mogelijkheden van de bijzondere bijstand te verruimen; 

• Goes gaat experimenteren met het basisinkomen; 
• Goes voert de aanbevelingen van het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de 

Kinderombudsman uit en kijkt wat nog meer mogelijk is. De Kinderombudsman pleit voor 
vouchers voor zomer- en winterkleding, zwemles, een bibliotheekpas, toegang tot lokaal 
openbaar vervoer en wekelijks deelname aan sport of cultuur; 

• Ouderen met alleen AOW en een vermogen onder de vermogensgrens van de bijstand, 
krijgen een pakket aangeboden dat is te vergelijken met wat kinderen die in armoede 
opgroeien ontvangen; 

• Er komt een overgangsregeling voor inwoners die net geen jongere meer zijn, maar wel in 
armoede leven en niet langer in aanmerking komen voor verschillende jeugdfondsen; 

• Veel inwoners hebben na de crisis van 2008 zware jaren gehad: iedereen met een vorm van 
uitkering en ook veel ZZP-ers. Met toeslagen houden ze zich staande. Vaak dreigt de 
armoedeval: wat je meer gaat verdienen, verlies je aan toeslag. De gemeente kan hier 
slechts lastig beleid op maken. Maar we gaan het proberen. We beginnen bij de betrokkenen, 
eens kijken welke ideeën zij hebben; 

• De gemeente blijft vrijwilligersorganisaties ondersteunen die bezig zijn met 
armoedebestrijding. 

 
BEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN 

 
Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Niet alleen voor Goes maar ook voor de regio. Afgelopen 
jaren zat Nederland in economisch zwaar weer. De laatste jaren zien we hierin verandering. Er 
komen nieuwe bedrijven bij en bestaande bedrijven breiden uit, ook in Goes. Onze 
bedrijventerreinen raken vol. Kavels zijn gereserveerd en op dit moment is er zelfs een wachtlijst. 
Goes zal daarom een begin maken met het uitgeven van bouwkavels in Poel V, het gebied achter 
Hotel Goes. Dat moet wel met de nodige voorzichtigheid: de economie is grillig. Daarnaast moeten 
we ook rekening houden met onze natuur en de dorpen in de omgeving.  
 

• Goes stelt een duurzaam en realistisch plan op waarbij de Poel V in de komende jaren wordt 
benut. Voorwaarde is wel dat gekeken is naar de mogelijkheden om op bestaande 
bedrijventerreinen lege plakken te vullen; 

• Duurzaamheid is in dit plan van groot belang. Het Poelbos mag niet wijken voor een nieuw 
bedrijventerrein; 

• Goes stimuleert nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de Poel. Van die bedrijven wordt 
verwacht dat ze duurzaam bouwen en dat hun bedrijfspand ook duurzaam is in het gebruik. 
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BINNENSTAD 
 
Sinds jaar en dag trekt de Goese binnenstad bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers 
moeten in een gezellig, overzichtelijk, bereikbaar en sfeervol winkelgebied kunnen winkelen 
en recreëren. Leegstand en overlast wordt aangepakt. Sfeerverbetering wordt gepromoot. De 
PvdA heeft lang aangedrongen op een concentratie in een kleiner winkelgebied: liever een 
compact winkelhart dan uitwaaiering door het hele stadscentrum. Het is prettig te constateren 
dat het beleid nu ook die richting op gaat. Winkeliers en omwonenden moeten zo min mogelijk 
overlast ondervinden van activiteiten op de Grote Markt maar de binnenstad blijft een ideale 
plek voor festivals en evenementen, ook op zondag. 
 

• Het winkelcentrum wordt compacter: leegstand aan de randen wordt in sociale 
huurwoningen omgezet; 

• Leegstand in de binnenstad veroorzaakt dat het afbetalen (door de middenstanders) van de 
opknapwerkzaamheden vertraagt. De PvdA is voor een hogere jaarlijkse afdracht maar met 
een einddatum. Dan weten de ondernemers die betalen waar zij aan toe zijn; 

• De binnenstad wordt autoluw. Alleen bestemmingsverkeer mag nog in de binnenstad komen; 
• Driehonderd nieuwe parkeerplekken voor de fiets op of nabij de markt; 
• Winkeliers mogen zelf kiezen of ze op de zondag open gaan; 
• De binnenstad wordt beter toegankelijk gemaakt voor minder validen, door met LFB en het 

OOG te overleggen welke straten, voorzieningen en winkels moeten worden aangepakt; 
• De politie blijft bij uitgaansavonden preventief zichtbaar aanwezig om eventuele onrust in 

de kiem te smoren; 
• Gekeken wordt of het gebied tussen Grote Kerk en Slot Oostende een aangenamere 

inrichting kan krijgen; 
• De gemeente gaat tijdens de jaarwisseling een centrale vuurwerkshow organiseren. De 

vuurwerkvrije zones worden uitgebreid; 
• De tarieven van de parkeergarages en parkeerterreinen worden niet met meer dan de 

inflatie verhoogd. 
 

BURGERPARTICIPATIE 
 
De inwoners van Goes kunnen één keer in de vier jaar hun stem uiten. Dat is voor de moderne 
burger onvoldoende. Die burger wordt geacht voortdurend allerlei hulp te leveren: 
mantelzorg, burenhulp, vrijwilligerswerk en nog meer. Daar is niets mis mee. Maar geef die 
burgers dan ook zeggenschap over hun woon- en leefomgeving. De PvdA wil terug naar de 
essentie van het besturen van een gemeente. En dat is dat het altijd in dienst van de burgers 
gebeurt. Die dienst begint met het verzamelen van informatie bij de inwoners. Daarna komen 
de wederzijdse argumenten en volgt overleg om samen oplossingen te zoeken.  
 

• Meer verantwoordelijkheid en geld voor de wijk- en dorpsraden en -verenigingen; 
• Bij veranderingen of werkzaamheden in de directe omgeving in het begin van de 

besluitvorming de bewoners al actief betrekken; 
• Voordat een besluit naar de gemeenteraad gaat actief met betrokken inwoners in overleg; 
• De gemeente nodigt inwoners uit groepsgewijs hun licht te laten schijnen op het onderdeel 

van het gemeentelijke beleid waarbij zij betrokken zijn; 
• Inwoners krijgen uitdagingsrecht: kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) 

bewoners taken van gemeenten kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, 
slimmer en/of goedkoper kan; 

• Inwoners krijgen ook biedingsrecht: voordat de gemeente maatschappelijk vastgoed of grond 
afstoot hebben georganiseerde bewoners het recht een plan in te dienen en een bod uit te 
brengen; 
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CULTUUR 

 
Cultuur is een hoeksteen van de samenleving: het verrijkt het leven van de inwoners, verbindt 
en is een belangrijke reden voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. Met de Mythe, het 
Cultuurhuis en het Museum zijn de fysieke voorzieningen (de gebouwen) op orde. Dit is fijn om 
te constateren. Cultuur verdient extra aandacht in de gemeente Goes. Ook vinden we 
culturele dagen, feesten en geschiedenis belangrijk. 
 

• Goes verhoogt haar jaarlijkse subsidie aan het Historisch Museum de Bevelanden met 50.000 
euro; 

• De Muziekschool behoudt haar huidige subsidie; 
• Het gemeentearchief blijft in Goes en gaat zelf meer onderzoek publiceren over de Goese 

geschiedenis; 
• Wij willen elke vier jaar een mooi themajaar, dat gasten met een andere cultuur laat 

kennismaken, de deelnemers verbindt en bezoekers aangenaam verrast; 
• Goes ontwikkelt een Goese cultuur- en sport-app, waarin het culturele- en sportaanbod in 

de gemeente Goes tot leven komt en dagelijks de agenda laat zien; 
• Goes gaat het vrijwilligerswerk in de culturele sector actiever ondersteunen. 

 
DORPEN &WIJKEN 

 
De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. Wij willen dat het prettig blijft 
om te wonen in Oud-Sabbinge, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, Kattendijke, Eindewege, ’s-
Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge. De PvdA stelt leefbaarheid, 
bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal. De 
PvdA Goes vindt dat ook in de Goese wijken de leefbaarheid en veiligheid voorop horen te 
staan. We moedigen sociale initiatieven aan. De zes grote Goese wijken (West, Zuid, Oost, 
Noordhoek, Goese Polder en Centrum) hebben ieder een eigen, prettig karakter en dat moet 
zo blijven. 
 

• In de genoemde zes wijken gaat een wijkraad zich actief bezig houden met verbeteringen 
voor de wijk; 

• Elke wijk- en dorpsraad krijgt minimaal 10.000 euro per jaar om te besteden aan projecten 
in de wijk; 

• Het maken van (nieuwe) wijk- en dorpsplannen wordt actief ondersteund door de gemeente 
met inzet van ambtenaren; 

• Inwoners van dorpen en wijken kijken met elkaar mee, voor meer sociale veiligheid. Hulp is 
beschikbaar via WhatsApp; 

• Iedere wijk die dat wil krijgt een hondenspeelplaats, niet alleen voor de honden en hun 
baasjes maar ook als sociaal trefpunt. 

• Op drukke plaatsen, waar veel snelheidsoverlast plaatsvindt, wordt extra gecontroleerd. 
Zoals: Arendstraat, Lepelstraat, Brugstraat, Oude Rijksweg, Dorpsstraat en Zomerweg; 

• Goes Marketing gaat ook activiteiten in de wijken en dorpen ontwikkelen en ondersteunen; 
• De dorpen en wijken blijven met openbaar vervoer goed bereikbaar, door ondersteuning van 

de buurtbus en behoud van de reguliere buslijnen; 
• Elk dorp en iedere wijk houdt een wijkagent, die ook dagelijks aanwezig en aanspreekbaar 

is; 
• Dorpshuizen en wijkcentra zijn een centrale plaats voor samenkomst in het dorp en de wijk. 

De gemeente houdt alle dorpshuizen en wijkcentra open. Ook de met sluiting bedreigde 
Griffioen in Wolphaartsdijk; 

 



 

 6 

DUURZAAMHEID 
 
Duurzaamheid was lange tijd een vrijblijvend begrip: je bent er voor of je bent er tegen. Die 
tijd is voorbij. De klimaaturgentie is zo groot dat ook in Goes veel verdergaande maatregelen 
nodig zijn. Doel is wat ons betreft een volledig klimaatneutraal Goes. Dit betekent dat wij de 
uitstoot van broeikasgassen zwaar gaan beperken en de overstap willen maken naar een 
groene energievoorziening. Hierin heeft Goes weinig keus: als we als Nederland willen voldoen 
aan het klimaatakkoord van Parijs zullen ook lokale overheden maximaal moeten bijdragen. 
Niet de korte- maar de lange termijn staat voorop. 
 

• Norm voor nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden wordt isolatiewaarde A (de hoogste 
norm); 

• Zonneparken in en rond Goes. En op alle daken die daarvoor in aanmerking komen; 
• We moeten niet alleen werken aan de opwekking van duurzame energie, maar ook de 

verspilling van energie in zowel het bedrijfsleven als bij burgers verminderen. Daarom moet 
er een voorlichtingsprogramma worden opgezet die mensen leert hoe ze op een duurzame 
manier met hun stroomverbruik kunnen omgaan; 

• Alle nieuwbouw in Goes (ook bedrijfspanden) moet CO2 neutraal zijn; 
• De gemeente Goes zal lichtvervuiling zoveel mogelijk tegengaan door te kijken waar er 

overbodige lantaarnpalen en verlichting zijn. Lampen blijven vervangen worden door LED-
verlichting. Waar mogelijk gaat straatverlichting reageren op verkeersbewegingen; 

• De gemeente Goes zorgt er voor dat alle huizen binnen de gemeente voor 2050 gasloos zijn. 
Veel eerder mag ook; 

• De gemeente Goes zal zich als aandeelhouder van de PZEM actief inzetten om de 
kerncentrale zo snel als mogelijk over te dragen aan het Rijk; 

• De gemeente Goes gaat het geheel bestraten van tuinen zoveel mogelijk tegen om ervoor te 
zorgen dat regenwater goed kan blijven wegstromen; 

• Wil Goes de klimaatdoelstellingen halen zullen grote aanpassingen in het landelijk gebied en 
binnen woonkernen nodig zijn. De gemeente stelt hiervoor binnen 12 maanden een plan op; 

• Goes gaat samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de provincie onderzoeken hoe de 
potentie van Zeeland om bij te dragen aan verduurzaming maximaal kan worden benut. 

 
FINANCIËN 

 
Goes heeft haar zaken aardig op orde. We hebben met de nieuwe afslag van de A58 en de 
geplande tunnel onder het spoor een uitbundige auto-infrastructuur, goede sportvoorzieningen, 
het culturele aanbod is op peil en we hebben (per inwoner) het duurste stadskantoor van 
Nederland. Veel van dat moois is gerealiseerd met geleend geld. En dat knelt. In 2018 
verwacht Goes 121 miljoen uit te geven. Aan het einde van dat jaar is de schuld van de 
gemeente 127 miljoen. Daarover betalen we  5 miljoen euro rente. Per jaar. Per dag is het 
bijna 14.000 euro. Dat is veel geld, waarmee leukere dingen te doen zijn dan het naar de bank 
brengen. Daarbij is Goes kwetsbaar als de rente gaat stijgen. 
 

• Goes gaat haar schuld versneld aflossen. Dat doen we met een systematiek waarbij de 
gemeenteraad de vinger aan de pols houdt. In 2018 lossen we 250.000 euro extra af. In de 
jaren daarna verdubbelen we dat bedrag. Totdat de gemeenteraad besluit dat deze 
aflossingsverdubbelaar op een maatschappelijk acceptabel niveau is gekomen; 

• In 2016 besloot de gemeenteraad een aantal belastingen te verhogen. De inkomsten waren 
lager dan de uitgaven en dan is het leggen van de rekening bij de burgers een makkelijke 
weg. De PvdA stemde tegen deze maatregelen. Er is een groep inwoners die extra gepakt 
wordt: de hondenbezitters. We schaffen de hondenbelasting af; 
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• Het huidige college van CDA, VVD en SGP/CU beloofde aan het begin van de rit de 
belastingen niet met meer dan de inflatie te verhogen. Toch gingen, om gaten in de hun 
begroting te dekken, de lasten voor de burgers met bijna 15% omhoog. De PvdA wil de 
komende vier jaar de lastenstijging voor de burgers opnieuw beperken tot de inflatie. 

 
GOES IS VAN IEDEREEN 

 
Leef en laat leven, een belangrijk thema voor Goes. Iedere inwoner moet zelf kunnen doen 
wat zij of hij op welke dag wil, mits dit binnen de wet valt. Ondernemers kennen hun klanten 
het beste. Geef ze de ruimte zelf te bepalen wanneer zij hun winkel openen. Dezelfde vrijheid 
gunnen we alle inwoners –jong en oud- in hoe zij hun geaardheid beleven. 
 

• Winkeliers bepalen of ze zondag open gaan, elke zondag koopzondag behoort daarmee tot 
de mogelijkheden; 

• Goes bevordert nog meer dat geen Goesenaar zijn of haar geaardheid hoeft te verhullen; 
• Goes blijft een veilige haven voor mensen die uit oorlogsgebieden komen en huis en haard 

moeten achterlaten. Statushouders en hun kinderen worden extra begeleid om hun plek in 
de Goese samenleving te vinden; 

• Het huidige uitsterfbeleid van de Goese coffeeshops wordt losgelaten. We hebben ernstige 
zorgen over de kwaliteitscontrole van de verkochte softdrugs. Kopers hebben, evenals in 
alle andere winkels, het recht te weten wat er in verkochte producten zit. Er moet daarom 
zicht komen op het achterdeurbeleid van coffeeshops. De PvdA Goes is voor legalisatie van 
wietteelt; 

• Als vervolg op de muurschilderingen van Muralt wijst Goes plaatsen aan waar kunstenaars 
hun ziel en zaligheid in mooie muurschilderingen kunnen leggen. 
 

HERINDELING & GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 
 
Goes doet in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen veel samen met andere gemeenten: 
van brandweer tot uitkeringen, van de Muziekschool tot het ophalen en verwerken van afval. 
Gemeenschappelijke regelingen zijn ondemocratisch en ondoorzichtig: de PvdA mist de 
controle van de gemeenteraad van Goes op veel van de gemeenteschappelijke regelingen. 
Vaak worden raadsleden voor voldongen feiten gesteld (waaronder soms grote financiële 
tekorten). Om dat te veranderen is meer democratische controle nodig.  
 

• De PvdA steunt het initiatief tot het Bevelandse regioparlement, waarin alle raadsleden van 
de vijf Bevelandse gemeenten zitting nemen om de gemeenschappelijke regelingen te 
controleren; 

• Her regeerakkoord van het zittende kabinet stelt vast dat veel kleinere gemeenten voor 
belangrijke taken afhankelijk zijn van regionale samenwerking. En dat een proces van 
herindeling gewenst is voor gemeenten die voor de belangrijkste taken langdurig en in hoge 
mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen. Afhankelijk van het succes van 
het regioparlement en de inbreng van de inwoners van de vijf betrokken gemeenten wordt 
bekeken of hieraan uitvoering moet worden gegeven. 

 
INFRASTRUCTUUR 

 
Goes heeft –we schreven het al- de afgelopen jaren veel uitgegeven aan de auto-
infrastructuur. Die is daardoor nu goed op orde. Maar voor de fietsers en voetgangers is minder 
aandacht geweest. Het is nu tijd het langzaam verkeer in de watten te leggen. 
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• Goes past de toekomstige infrastructurele uitgaven aan. Onnodig gepland onderhoud aan 
wegen stellen we uit. Goes start geen nieuwe infrastructurele projecten ten behoeve van 
het autoverkeer; 

• Goes verlegt de focus naar het langzaam verkeer: veilige fietspaden en voetpaden voor 
fietsers, rollators, voetgangers en scootmobielen. Investeer in vrij liggende, goed 
onderhouden fiets- en wandelpaden voor jong en oud;  

• Veilige fietstunnels bij drukke rotondes (bijvoorbeeld Poelplein); 
• Investeringen in veilige oversteekplaatsen, zoals de Patijnweg, M.A. de Ruyterlaan en in de 

buurt van scholen en locaties waar veel ouderen wonen; 
• Er komen tien pilotgebieden waar in de nacht automatische lichtjes gaan branden, bij het 

langsrijden van fietsers. Voorbeelden zijn het viaduct bij de Ploegweg, onverlichte bruggen 
en andere donkere fietspaden;  

• Waar nodig wordt een zebrapad aangelegd voor de veiligheid van de voetgangers. Zoals in de 
Goese Polder (Van Hogendorplaan). 

 
JONGEREN 

 
De PvdA vindt de jongeren belangrijk voor de gemeente Goes. Ze zijn de toekomst voor de 
gemeente Goes en we moeten hierin investeren. Kinderen verdienen het om op te groeien in 
een veilige, leerzame en fijne omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen op de arbeids- en 
woningmarkt. Kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften moeten hierin worden voorzien. 
En jongeren mogen nooit de dupe worden van armoede. Met andere woorden: de PvdA 
investeert in jongeren. 
 

• Goes realiseert 100 huur- en koopwoningen voor woningzoekenden tot 30 jaar; 
• Goes werkt wachtlijsten in de Jeugdzorg weg en voorkomt dat er jongeren op een wachtlijst 

geplaatst worden; 
• Goes maakt met alle betrokken partijen (waaronder onderwijsinstellingen en het 

bedrijfsleven) een actieplan om jongeren aan Goes te binden of na hun studie terug te laten 
keren; 

• Er wordt naast de Dancetour een extra evenement georganiseerd voor jongeren in Goes; 
• Het horecabeleid moet zich meer richten op de doelgroep 30-. 

 
LANDELIJK GEBIED & NATUUR 

 
Goes is een uitgestrekte gemeente die aan de westkant natuurgebied De Piet beslaat en aan de 
noordoostkant de Oosterschelde. In het noorden ligt het Veerse Meer en in het zuiden het 
Poelbos. Tussen deze natuurgebieden liggen kilometers uitgestrekt land, waarin boerderijen 
en enkele huizen op gaan in de omgeving. De natuurgebieden trekken vele bezoekers aan. Van 
groot belang is dat iedereen van de mooie natuur en het landelijk gebied kan blijven genieten. 
Nu, later en verder in de toekomst. De natuur moet goed toegankelijk zijn: nieuwe 
wegwijsborden, beter aangeven van parkeerplaatsen. 
 

• Goes verleent geen nieuwe vergunningen voor megastallen; 
• Geen nieuwe campings in de polders van Goes. Huidige campings kunnen inzetten op 

verduurzaming en kwaliteit; 
• Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten (waaronder de voor de bevruchting van 

gewassen belangrijke bijen) hard achteruit gaat. Dat is dramatisch. Goes komt met een 
actieplan om insecten in het landelijk gebied terug te krijgen (bloemenranden, tegengaan 
gebruik landbouwgif); 

• Het Poelbos wordt opgeknapt. De parkeerplaats wordt bijgewerkt, nieuwe bomen worden 
gepland en de gemeente ruimt afval in het Poelbos goed op.  
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• Wij zijn tegen kustbebouwing: het Veerse Meer moet zo blijven zoals het is. 
 

ONDERWIJS 
 
Onderwijs is belangrijk voor alle leerlingen in onze gemeente. De PvdA vindt dat hier ook een 
verantwoordelijkheid ligt bij het gemeentebestuur. De gemeente is al verantwoordelijk voor 
bijvoorbeeld de organisatie van het verkeersexamen, preventielessen en leeseducatie. Wat 
ons betreft komt daar nog meer bij zodat we het onderwijs naar een hoger niveau tillen en de 
werkomstandigheden voor leraren verbeteren. 
 

• Opstarten van een zogenaamde plusklas voor alle hoogbegaafde leerlingen in de gemeente; 
• Bezuinigingen op brede schoolactiviteiten draaien we terug en de komende jaren stellen we 

geld hiervoor beschikbaar; 
• Kinderen met taalachterstanden hebben altijd het recht om onderwijs te krijgen op het Taal 

Expertise Centrum, de gemeente betaalt het vervoer als dat nodig is. 
• Taalcursussen voor alle volwassen die het wensen; 
• 15% van de inwoners is onvoldoende taal- en digitaalvaardig om goed mee te doen aan 

maatschappelijke taken. Er komt een plan van aanpak om deze laaggeletterdheid in 10 jaar 
terug te brengen naar nul; 

• De gemeente organiseert samen met de scholen educatieve bezoeken aan bijvoorbeeld 
Historisch Museum de Bevelanden, godshuizen & gebedsplaatsen, molens en 
herdenkingsplekken. 

 
OPENBAAR VERVOER 

 
Dagelijks komen veel reizigers met de trein of bus vanaf of naar station Goes. Voor de PvdA is 
goede bereikbaarheid van de dorpen en wijken en van belangrijke punten in de gemeente 
(zoals het ziekenhuis en Emergis) van belang. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van het 
OV voor minder validen. Via het OV moet iedereen tijdig en goed op de locatie aankomen.  
 

• Bushalten worden toegankelijk gemaakt voor alle minder valide reizigers; 
• Behoud en waar mogelijk uitbreiding van buurtbuslijnen en haltetaxi’s, zodat dorpen, de 

wijken, het ziekenhuis, Emergis, de zorgvoorzieningen en druk bezochte punten goed 
bereikbaar zijn en blijven; 

 
OUDEREN 

 
Ook door alle zorgvoorzieningen vergrijst Goes relatief snel. Daar is niets mis mee. Maar het 
betekent wel dat we extra aandacht moeten hebben voor deze bevolkingsgroep. Want 
doorgaans kunnen zij goed rondkomen van hun AOW en pensioen, maar sommige ouderen 
leven in armoede. Bij chronisch zieken en gehandicapte ouderen stapelen de zorgkosten zich 
op. De openbare ruimte dient zo ingericht dat ouderen zich er makkelijk en veilig kunnen 
bewegen. 
 

• Bussen en haltetaxi’s stoppen bij zorgvoorzieningen; 
• De gemeente gaat zebrapaden, drempels en een lage verkeerssnelheid regelen nabij 

zorgvoorzieningen; 
• Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 150% van het minimumloon worden 

gecompenseerd voor hun zorgkosten; 
• Goes draait de verplichte minimale contributie van 120 euro voor het lidmaatschap van een 

ouderensoos terug; 
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• Voor dementerenden zijn er zogenaamde Zeeuwse huiskamers: veilige plekken om samen te 
komen. Met dementerenden en hun familie willen we onderzoeken hoe de dorpen en wijken 
van Goes ook veilige huiskamers kunnen worden; 

• Om de belangen van ouderen goed te kunnen behartigen keert de seniorenraad terug. 
 

SOCIAAL DOMEIN 
 
In 2015 kreeg de gemeente verantwoordelijkheid voor zorg- en welzijnstaken die eerst nog 
onder het Rijk vielen. Dat was en is geen gemakkelijke opgave. De verandering vinden we wel 
logisch: gemeenten kennen hun burgers en de hulpverlening beter dan het Rijk. Daardoor is 
maatwerk beter mogelijk en kan efficiënter worden gewerkt. De PvdA heeft de afgelopen 
jaren met plezier en bezieling met het gemeentebestuur deze uitdaging opgepakt. Over het 
algemeen hebben we waardering voor de wijze waarop Goes haar nieuwe taken uitvoert. Maar 
na drie jaar veranderen is het tijd eens goed te onderzoeken hoe de hulp aan ouderen, zieken, 
burgers met een beperking en ouders met kinderen is georganiseerd.  
 

• Voor hulp moeten inwoners naar de loketten van CJG en WMO. Daar kijken en bespreken ze 
wat er aan scheelt en dan kan er een doorverwijzing komen. Er zijn ook gebiedsteams in de 
wijken en dorpen. Daarin werken maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, 
wijkverpleging  en anderen samen. Die gebiedsteams zijn ingesteld om dicht bij de burgers 
alle kennis en ervaring aan te bieden. De PvdA wil de inwoners de mogelijkheid geven zelf 
naar het gebiedsteam te stappen. Daar wordt dan met die burger gekeken of en welke hulp 
nodig is. En hoe deze samen met betrokkene en zijn netwerk georganiseerd kan worden.  

 
SPORT 

 
Bewegen en gezondheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een breed scala 
van sporten te beoefenen zijn. De PvdA wil dat de sportclubs financieel rondkomen en 
ondersteund worden in de zoektocht naar vrijwilligers. Ook hebben we speciale aandacht voor 
de plaats waar veel zaalsporters samenkomen, het Omnium. 
 

• Goes blijft zorgen voor goede sportfaciliteiten; 
• Goes ondersteunt clubs die nieuwe/extra vrijwilligers zoeken; 
• Het Omnium (waarvan de gemeente volledig aandeelhouder is) krijgt jaarlijks voldoende 

subsidie om rond te komen, maar onderzocht wordt of het tropisch bos een andere 
bestemming kan krijgen; 

• Goes moedigt basisscholen aan om de leerlingen zwemlessen aan te bieden bij het Omnium 
en stelt hiervoor geld ter beschikking; 

• Ook de sport is voortdurend in beweging. Naast de bekende sporten ontstaan andere. Deze 
nieuwe sporten krijgen, als het draagvlak is gebleken, de ruimte om te starten in Goes. De 
gemeente helpt hen om een geschikte locatie te vinden. Onder nieuwe sporten verstaan we 
ook de sporten van de geest, zoals de denksport (schaken, dammen enzovoort). 

 
VEILIGHEID 

 
We hebben veel met inwoners gepraat, in alle wijken en dorpen. Wat opvalt is dat overal de 
verkeersveiligheid wordt genoemd. Bijna iedere wijk en elk dorp heeft zijn eigen 
onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Soms veroorzaakt door auto’s die te hard rijden (Van 
Hogendorplaan, Veerweg), dan weer door chaotisch en druk verkeer (Joachimikade, kruising 
voor het Stadskantoor, Van de Spiegelstraat).  Enkele rotondes worden door het langzaam 
verkeer als gevaarlijk ervaren. 
 



 

 11 

• Op een zeer beperkt aantal doorgaande wegen mag 50 kilometer worden gereden, de 
maximale snelheid in alle andere straten blijft of wordt 30 kilometer; 

• De gemeente gaat met de wijken en dorpen in overleg over welke verkeerssituaties als 
onveilig worden ervaren en biedt oplossingen; 

• Met de korpsleiding wordt bekeken hoe de wijkagenten meer zichtbaar kunnen zijn in hun 
wijk of dorp. 
 

VN-VERDRAG HANDICAP 
 
Soms komen verbeteringen van heel ver. Nederland is sinds 2016 verplicht het VN-verdrag 
over gehandicapten uit te voeren. Het in New York gemaakte verdrag wil burgers met een 
beperking beschermen en hun mensenrechten waarborgen. Denk aan: echt overal aan mee 
kunnen doen en helemaal zijn wie je bent. Goes heeft al gekeken hoe de toegankelijkheid van 
het Stadskantoor en de website bevallen. Maar er is nog zo heel veel meer: het verdrag gaat 
over heel Goes. 
 

• Goes gaat met betrokkenen in overleg over een stappenplan voor de invoering van het VN-
verdrag Handicap. Streefdatum wordt 2022, dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen; 

• Bij het station komt nog voor de zomer een tijdelijke voorziening voor OV-reizigers met een 
beperking. Omdat Goes de drukste overstapplaats van Zeeland is. Na de aanleg van de 
tunnel onder het spoor kan iedereen alle halteplaatsen gebruiken. 

 
WERK 

  
Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt een inkomen, veiligheid, sociale 
contacten en geeft waardering. We stellen vast dat steeds meer werkzaamheden worden 
verricht in flexibele contracten. Dat geeft vaak onzekerheid. De gemeente is een grote 
werkgever en besteedt nog veel meer werk uit. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor alle 
inwoners moet de gemeente er op toe zien dat waar zij betrokken is het werk binnen 
fatsoenlijke arbeidscontracten wordt verricht. Wie niet aan het werk is maar dat wel zoekt, 
hoort op een individuele wijze begeleid te worden naar werk. Niet straffen en sanctioneren is 
daarbij het uitgangspunt maar vertrouwen en stimuleren. 
 

• Goes besteedt in de eigen organisatie extra aandacht aan het plaatsen van werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, (Wajong-)jongeren en nieuwkomers; 

• Goes creëert minimaal vijf extra stageplaatsen en traineeships in de eigen organisatie; 
• De wachtlijst voor beschut werk (voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt) moet 

weg. De wachtenden dienen binnen één jaar een beschutte arbeidsplek te krijgen. Dit geldt 
ook voor de uitstromers uit het bijzonder onderwijs die een beschutte werkplek nodig 
hebben; 

• Wat het verkeer betreft is de bereikbaarheid van Goes op orde. Nu de digitale 
bereikbaarheid: Goes stelt met de ondernemers een plan op om kennis over afvalstromen 
(regelmatig is een product voor de een afval en voor de ander grondstof), vacatures, tips om 
te isoleren enzovoort te delen. Een Tinder voor bedrijven. 

 
WONEN 

 
De woningmarkt in Goes is complex. Cijfers tonen aan dat het goed gaat. Het aantal starters is 
toegenomen, nieuwe woningen worden gebouwd en de RWS houdt zich aan de 
prestatieafspraken. Toch bereiken ons uit de samenleving veel andere berichten. De 
wachtlijsten voor een huurwoning zijn te lang en de huizenprijzen te hoog. Het is tijd dat Goes 
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investeert in woningen in een lagere prijsklasse. We willen de wachttijd tot een passende 
huurwoning verlagen en het wonen in Goes voor iedereen mogelijk maken. 
 

• De wachttijd voor een passende huurwoning in de stad Goes wordt verkort naar maximaal 
een jaar; 

• Goes gaat met de RWS in gesprek over geschikte locaties om sociale huurwoningen te 
bouwen; 

• Nieuwe woonwijken krijgen minimaal 10% aanbod in woningen onder de 175.000 euro; 
• Goes zet zich in om doorstroming in de huurmarkt te vergroten; 
• Goes onderzoekt de mogelijkheden tot een project waarbij jong en oud met elkaar 

samenleven; 
• Momenteel bieden het leger des Heils en de Walk Inn maatschappelijke opvang. De 

capaciteit is echter beperkt en wordt daarom uitgebreid; 
• Ouderen worden ondersteund om hun woning levensloopbestendig te maken. 

 
ZORG 

 
De gemeente heeft in 2015 verantwoordelijkheid gekregen voor veel zorg- en welzijnstaken. 
Dat was een hele verandering. Veel gaat goed, op terreinen waar tegenvallers zijn is extra 
beleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld om de kosten van de Jeugdzorg te drukken, daar krijgen we te 
weinig geld voor van het Rijk. Goes is –door alle voorzieningen- een gemeente met in 
verhouding veel ouderen. Over het algemeen is hun toegang tot zorg goed geregeld. We 
hebben zorgen over ouderen en andere inwoners die niet zelf over een netwerk beschikken 
dat hen kan helpen. Zij mogen niet tekort komen. Voor iedereen geldt dat wie regelmatig of 
veel gebruik maakt van zorg de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Dat is niet goed: ziekte 
overkomt je. 
 

• De PvdA stelt voor dat bij ieder gesprek over een Goese burger die Goesenaar aan tafel zit. 
Er zijn uitzonderingen mogelijk (huiselijk geweld) maar dat blijven uitzonderingen. 
Standaard wordt dat je een uitnodiging krijgt als er over je gesproken wordt. Het gaat om 
jouw probleem, jij hoort baas te zijn over de oplossing. We verwachten dat betrokken 
beroepskrachten efficiënter en oplossingsgerichter gaan werken; 

• Overal in de zorg zien we nog steeds de grote instellingen die al jaren op hun gebied de 
dienst uitmaken. Daarbij horen hoge tarieven. We willen ruimte voor anderen om op prijs en 
kwaliteit de concurrentie aan te gaan. Behalve lagere kosten verwachten we hiermee ook 
meer innovatie te krijgen; 

• De gemeente doet bij het uitvoeren van haar sociale taken een beroep op het sociale 
netwerk van betrokkene. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. Er zijn inwoners die in zo’n 
geval bijspringen en daarmee de gemeente aan een oplossing helpen. Inwoners die 
mantelzorg bieden aan niet-familieleden en niet-vrienden ontvangen daarvoor een 
vrijwilligersvergoeding van maximaal 1500 euro; 

• Psychiatrisch patiënten worden geacht minder in een instelling en meer in hun eigen 
omgeving te wonen. Dit is vaak moeilijk voor hen en het belast de omgeving. De gemeente 
gaat hier extra aandacht aan besteden; 

• In sommige huishoudens stapelen de zorgkosten zich op. De PvdA wil naar een 
abonnementsysteem voor alle zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Voor 15-20 
euro per maand kun je dan gebruik maken van wat je nodig hebt. 

 
 
 
 
Goes, 9 december 2017. 


