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Beste inwoners,  

Het is tijd voor een andere koers. Afgelopen jaren is er bezuinigd in het sociaal domein, 
zijn er te weinig stappen gezet in het klimaatbeleid en is de woningmarkt ontploft. Dat 
moet anders, de Partij van de Arbeid en GroenLinks presenteren voor het eerst een 
gezamenlijk plan voor de toekomst.  

Een plan waarin we de zorg en aandacht voor inwoners weer centraal zetten in plaats 
van geld, een plan met snelle en betekenisvolle acties voor het klimaatbeleid, een plan 
met meer woningen voor iedereen en tegen huisjesmelkers, een plan met meer ruimte 
voor cultuur, en een plan waarin we onze natuur en het Veerse Meer beschermen.  

Dat het anders moet staat vast. En het kan! Samenwerking is nodig om dat te bereiken. 
Met dit verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst bundelen de Partij 
van de Arbeid en GroenLinks hun krachten. Samen kiezen we voor een sociaal en 
duurzaam Goes. Door samen te werken vormen we een krachtig blok. Meer handen 
maken licht werk, waardoor het mogelijk is om meer sociale en duurzame thema’s op 
te pakken. Meer kennis leidt tot betere besluiten en samen kunnen we onze idealen 
waarmaken. Van gelijke kansen voor iedereen tot een gemeente die is voorbereid op 
een veranderend klimaat en een fatsoenlijk sociaal vangnet tot het beschermen van 
de natuur.  

Op 16 maart 2022 is de keuze aan u. Samen met de Partij van de Arbeid en 
GroenLinks kunt u kiezen voor een sociale en duurzamer Goes. In ons plan voor de 
toekomst leest u onze voorstellen. Zijn dit ideeën die u aanspreken, stem dan vooral 
GroenLinks-Partij van de Arbeid.  

 

Namens de besturen, leden en kandidaten van de Partij van de Arbeid en GroenLinks  
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Gelijke kansen 
 

Iedere Goesenaar is uniek. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond en omgeving. 
PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Goesenaren gelijke kansen krijgen om 
mee te doen in de maatschappij, om zich te kunnen ontwikkelen en om een fatsoenlijk 
bestaan te kunnen opbouwen. Niet iedere burger heeft gelijke kansen. Op gebieden 
van inkomen, kennis, gezondheid, schulden en cultuur zien we dat de ongelijkheid de 
afgelopen jaren is toegenomen. PvdA/GroenLinks wil deze ongelijkheid verminderen 
en zorgen voor een Goes waarin iedereen die gelijke kansen heeft. Dat doen we in de 
zorg, het onderwijs en in de hele samenleving. 

Zorg  
Niemand kiest ervoor om ziek te worden. We zijn ervan overtuigd dat alle inwoners 
graag mee zouden willen doen in de samenleving. Soms lukt dat niet en is er zorg en 
steun van de gemeente nodig. PvdA/GroenLinks kiest ervoor om deze zorg en steun 
te leveren. Daarbij staan onze inwoners centraal. We geven hen de ruimte en regie 
om zelf betrokken te zijn bij hun eigen zorgtraject. Daarnaast geloven we dat preventie 
en vroegtijdige zorg kunnen bijdragen aan een beter en goedkoper zorgtraject. We 
zetten hier dan ook vol op in.  

● Iedere Goese burger heeft het recht om aan tafel te zitten als hun zorgtraject 
besproken wordt. Slechts in bijzondere gevallen (bv. Huiselijke geweld) wordt hiervan 
afgeweken. De regie ligt daarbij zoveel mogelijk bij de burger.  

● Persoonlijk maatwerk is het uitgangspunt. Zorg kan niet in hokjes geplaatst worden, 
iedere Goesenaar heeft recht op zijn eigen traject;  

● We stimuleren zelfredzaamheid waar dit kan en zetten in op doenvermogen waar dit 
nodig is. Niet iedere Goesenaar heeft een netwerk of de mogelijkheden om problemen 
zelf op te lossen. In plaats daarvan wordt het doenvermogen een belangrijk 
uitgangspunt: hulp die Goesenaren helpt bij het daadwerkelijk in actie komen.  

● Er komt één digitale en fysieke plek waar Goesenaren terecht kunnen met hun 
hulpvragen;  

● We blijven inzetten op voorzieningen die preventief en laagdrempelig zijn, 
bijvoorbeeld jongerenwerkers in de wijk of een inloophuis voor ouderen;   

● We gaan eenzaamheid tegen. We nemen het initiatief voor een lokale alliantie tegen 
eenzaamheid waarbij we samen met maatschappelijke organisaties, de cultuursector 
en anderen werken aan het tegengaan van eenzaamheid;  
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● Mantelzorg verdient waardering. We ondersteunen mantelzorgers bij hun vragen. 
We zorgen voor respijtzorg als het voor mantelzorgers nodig is om even rust te nemen;  

● Bij het inkopen van zorg staat het belang van onze inwoners voorop. Het systeem 
met verschillende zorgaanbieders maakt de financiering ondoorzichtig. Enerzijds zitten 
er veel zorgcowboys bij de zorgaanbieders, anderzijds worden veel aanbieders 
uitgebuit. Het kan niet zo zijn, dat onze gemeente dure zorg inkoopt bij een 
zorgaanbieder en dat deze vervolgens de winst in zijn eigen zak steekt door goedkoop 
in te kopen bij een andere zorgaanbieder. We pakken dit hard aan.  

WMO  
Afgelopen jaar is er veel bezuinigd op de WMO. In het huidige beleid staat het geld 
centraal. Alleen de goedkoopste oplossingen worden nog uitgevoerd en aan onze 
inwoners wordt verteld dat de WMO te duur is. Dit heeft grote gevolgen. Inwoners 
krijgen niet meer de hulp die ze nodig hebben. Goesenaren hebben recht op passende 
zorg. PvdA/GroenLinks heeft de volgende plannen om daar iets aan te doen:  

● We brengen de menselijke maat terug in de WMO, oplossingen zijn gericht op de 
gezondheid en het welzijn van inwoners. Daarnaast hoeven inwoners niet meer iedere 
keer opnieuw te bewijzen dat ze chronisch ziek zijn;  

● Bij het maken van beleid staat de best passende oplossing centraal;  

● Er is ruimte voor persoonlijk maatwerk;  

● Huishoudelijke hulp korter dan 6 maanden wordt weer beschikbaar voor inwoners 
die dit nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie; 

 ● We schaffen de verhuisplicht, naar buiten de gemeente Goes, af voor inwoners die 
een aangepaste woning nodig hebben;  

● In de WMO geldt een abonnementstarief: één vast bedrag voor alle hulp uit de WMO. 
Dit heeft grote voordelen voor inwoners die verschillende zorgkosten in de WMO 
hebben of voor inwoners met een smalle portemonnee. Helaas zien we ook een 
ongewensteffect dat dit abonnementstarief leidt tot hogere kosten omdat meer mensen 
hier gebruik van maken, ook als ze het zelf kunnen betalen. Er moet een oplossing 
komen waarbij de voordelen blijven bestaan, maar waarbij de kosten wel beperkt 
worden;  

● Goes blijft zich in Den Haag inzetten voor meer geld zodat we de hogere kosten 
kunnen betalen;  

● In samenwerking met de Provincie Zeeland onderzoeken we de mogelijkheden om 
meer (huis)artsen en zorgpersoneel aan te trekken. 
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Onderwijs  
Voor kinderen is het belangrijk om gelijke kansen te krijgen. Wat je afkomst is, mag 
niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient 
volgens ons een goede start om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Daarnaast is het 
belangrijk dat ook volwassenen hun talenten kunnen blijven ontwikkelen. 

● Organisaties zoals Stichting Leergeld en Stichting OOK zorgen ervoor dat ieder kind 
mee kan doen in het onderwijs. We gaan de samenwerking met deze partners 
versterken. Onder andere door een structurele subsidie te verlenen, maar ook door 
het creëren van één plek voor alle aanvragen;  

● Sommige kinderen hebben extra hulp nodig. Bij zorgaanvragen gaat de gemeente 
kijken naar wat een kind nodig heeft in plaats van naar de belemmeringen in de 
regelgeving. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat leerlingenvervoer geregeld 
wordt, ook binnen de eigen gemeente;  

● De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd. De gemeente investeert in 
gratis (buiten)schoolse activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van sport, muziek, dans 
of kunst;  

● Het aantal stageplaatsen neemt af. De gemeente zorgt binnen haar eigen haar 
organisatie en samen met haar partners voor voldoende stageplaatsen, dit in 
samenwerking met scholen. Bijvoorbeeld door dit af te dwingen via social return on 
investment; 

 ● Discriminatie is ook in het onderwijs en bij stageplaatsen een probleem. Goes 
ontwikkelt een plan van aanpak om discriminatie op scholen en bij stageplaatsen tegen 
te gaan; 

 ● De gemeente heeft de verplichting om de huisvesting van PO en VO scholen te 
regelen. We zorgen ervoor dat bij deze huisvesting het belang van de leerlingen 
centraal staat. We investeren in verouderde schoolgebouwen, bijvoorbeeld in het 
verbeteren van de ventilatie, hygiëne en de veiligheid. We investeren ook in  
nieuwbouw voor scholen waar dit nodig is. De middelen die de gemeente ontvangt 
voor onderwijshuisvesting besteden we voor 100% aan het onderwijs;  

● We zorgen er bij deze nieuwe huisvesting ook voor dat het belang van de leerlingen 
en de verbinding met de natuur hand in hand kunnen gaan. Onderzoek bewijst dat een 
groene leeromgeving beter is voor de ontwikkeling van kinderen;  

● We stimuleren, in overleg met de betrokken schoolbesturen, het tot stand komen van 
integrale kindcentra (IKC) waar school, kinderopvang, peuterspeelzalen en andere 
partners samen in één gebouw zitten;  
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● 15% van de inwoners is onvoldoende taal- en digitaal vaardig om goed mee te doen 
aan de maatschappij. Er komt een plan van aanpak om deze laaggeletterdheid in 10 
jaar terug te brengen naar 0.  

● We ondersteunen scholen om het keurmerk Gezonde School te behalen; 
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Werk 
Het hebben van betaald werk is belangrijk. Het biedt inkomen, veiligheid, sociale 
contacten en geeft waardering. We vinden dat Goes ervoor moet zorgen dat alle 
Goesenaren aan het werk zijn en blijven. Wie niet aan het werk is maar dat wel zoekt, 
hoort op individuele wijze begeleid te worden naar werk. Vertrouwen en stimuleren is 
daarbij het uitgangspunt. 

● Werken moet lonen. De armoedeval, de situatie dat je meer inkomen krijgt maar er 
in netto inkomen toch op achteruit gaat omdat uitkeringen of toeslagen stoppen, gaan 
we bestrijden. Dit doen we onder andere door inkomensgrenzen te verhogen, 
inkomensregelingen flexibeler te maken en een ruimhartige bijzondere bijstand;  

● We willen dat het makkelijker wordt om bij te verdienen in de bijstand. We willen dat 
mensen die werk vinden bovenop hun uitkering 20% van dat bedrag mogen 
bijverdienen zonder gekort te worden op hun uitkering;  

● Goes gaat basisbanen creëren zoals bijvoorbeeld in Groningen al gebeurt. Met de 
basisbaan biedt de gemeente werk aan mensen voor wie een betaalde baan niet 
haalbaar is. Een basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze 
taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders 
niet uitgevoerd;  

● Goes staat open voor experimenten met het basisinkomen;  

● Afgelopen jaren is de wachtlijst voor beschut werk (voor inwoners met een afstand 
tot de arbeidsmarkt) weggewerkt. We zorgen ervoor dat er geen nieuwe wachtlijst 
ontstaat;  

● Sociale ontwikkelbedrijven (zoals de Betho) bieden passend en duurzaam werk, en 
de mogelijkheid voor mensen om zich te ontwikkelen. Ze vormen daarmee een 
springplank naar het bedrijfsleven of naar andere organisaties, maar vormen ook een 
vangnet voor als dat even niet lukt. We hechten eraan dat deze bedrijven blijven 
bestaan;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma 2022-2026 

  9 
 

● Goes zorgt binnen haar eigen gemeentelijke organisatie voor het plaatsen van 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt;  

● Discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Goes maakt een plan om 
dit aan te pakken.  

● Open hiring wordt onderdeel van het aannemen van mensen;  

● Goes volgt het voorbeeld uit Rotterdam en richt een scholingsfonds op. Via dit fonds 
worden opleidingsvouchers verstrekt zodat werkzoekenden zich kunnen laten 
omscholen;  

● Een leven lang leren moet mogelijk zijn. Goes volgt daarom het Twents fonds voor 
vakmanschap. Via loopbaangesprekken wordt er gekeken naar de opleidingsbehoefte 
van werkzoekenden en werkenden met een middelbaar of lager opleidingsniveau. 
Wanneer zij zich willen laten her-, bij- of omscholen dan wordt hun opleiding tot €5.000 
vergoedt; 

Armoede  
Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is dat iedere Goesenaar mee kan 
doen aan de samenleving. In de gemeente Goes wonen ruim 1.500 inwoners voor wie 
dat geen vanzelfsprekendheid is omdat ze in armoede leven. Van deze groep groeien 
400 kinderen dagelijks op in armoede. PvdA/GroenLinks vindt dat hier verandering in 
moet komen. We zullen ons inzetten voor een gemeente waarin iedere inwoner zich 
kan voeden, kleden, een dak boven het hoofd heeft en de mogelijkheid heeft om te 
studeren.  

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

● Geen enkel kind mag de dupe worden van armoede. We voeren de aanbevelingen 
van het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de kinderombudsvrouw uit 
en kijken wat nog meer nodig is. De kinderombudsvrouw pleit o.a. voor vouchers  voor 
kleding, zwemles, een bibliotheekpas, toegang tot lokaal openbaar vervoer en 
wekelijkse deelname aan sport en cultuur;  

● Goes introduceert het kindpakket waarin alle armoederegelingen voor kinderen 
gebundeld zijn. Met één aanvraag kan het kind gebruik maken van o.a. stichting 
leergeld, het jeugdsport- en cultuurfonds, en van de gemeente regelingen;  

● Goes maakt de toegang tot armoederegelingen laagdrempelig door één fysiek en 
digitaal plek te creëren waar Goesenaren een aanvraag kunnen indienen. Deze 
aanvraag wordt breed bekeken waardoor Goesenaren automatisch ook in aanmerking 
kunnen komen voor andere regelingen binnen de gemeente;  

● Goes maakt een overgangsregeling voor inwoners die in armoede leven en de 
leeftijdsgrens van 18 jaar voorbij gaan. Zij leven nog steeds in armoede, maar komen 
niet meer in aanmerking voor verschillende jeugdfondsen;  

● Goes pakt de armoedeval aan door werk te laten lonen. We verhogen daarvoor de 
inkomensgrenzen naar minimaal 130% en in sommige gevallen naar 150%. Daarbij 
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hanteren we wel een flexibeler bedrag. Wie meer eigen inkomen heeft, krijgt minder 
ondersteuning maar gaat er door te werken altijd op vooruit;  

● De regels voor een collectieve ziektekostenverzekering zijn aan het veranderen. 
Goes blijft zich inzetten bij de zorgverzekeraars om een goedkoper collectieve 
ziektekostenverzekering te kunnen blijven aanbieden aan minima;  

● We schaffen de verplichte tegenprestatie af, want mantelzorg en vrijwilligerswerk 
bieden sociaal contact en versterken het gevoel van eigenwaarde en voldoen daarmee 
aan het doel van een tegenprestatie. Door vertrouwen en stimulatie zorgen we dat 
onze inwoners uit de armoede geraken;  

● Goes blijft vrijwilligersorganisaties ondersteunen die bezig zijn met 
armoedebestrijding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden  
Het voorkomen van schulden is beter dan genezen. Vroegsignalering en 
schuldpreventie zijn dan ook vormen van schuldhulpverlening waar we vol op inzetten. 
Dit doen we door samen te werken met o.a. woningcorporaties en andere bedrijven 
zodat we schulden vroeg kunnen signaleren. In sommige gevallen zijn schulden niet 
te voorkomen. Daarom is het belangrijk om ook de traditionele schuldhulpverlening op 
orde te hebben. Daarin hanteert Goes een beleid dat gericht is op de inwoners en hen 
uit de schulden helpt.   

● Goes gaat schulden en betalingsproblemen sneller signaleren door gebruik te maken 
van de ‘Vroeg eropaf’ methode. In dit project wisselen woningcorporaties, energie- en 
waterbedrijven en de zorgverzekering gegevens uit om betalingsachterstanden snel te 
signaleren. De gemeente ontvangt hiervan een melding en neemt contact op met de 
Goesenaar. Samen met een ervaringsdeskundige zoeken we naar een passende 
oplossing;  

● In veel gevallen is de gemeente zelf ook een schuldeiser. Daarin stelt de gemeente 
zich vaak weinig coulant op en rekent hoge rentes en boetes voor oplopende schulden. 
Dat kan anders. Schulden die al langer dan drie jaar openstaan bij de gemeente 
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worden kwijtgescholden. Incassokosten worden verlaagd naar een vast bedrag van 
€75.  

● Jongeren hebben meer kans om in de schulden te raken. We helpen deze doelgroep 
om eerder van hun schulden af te komen. Dit doen we door een fonds op te richten. 
Met het beschikbare geld koopt de gemeente de schulden over van de schuldeisers. 
De gemeente probeert daarbij te onderhandelen over de hoogte van de schuld en waar 
mogelijk de boete ervan af te krijgen. De jongeren betalen daarna hun schuld terug 
aan de gemeente onder betere voorwaarden. Deze bedragen worden terug in het 
fonds gestopt zodat ook anderen geholpen kunnen worden. In de toekomst breiden 
we dit fonds uit voor alle Goesenaren;  

● De gemeente gaat in samenwerking met scholen het programma “hoe om te gaan 
met geld en schulden” aanbieden aan jongeren;  

● ZZP’ers vallen vaak tussen wal en schip terwijl dit niet hoeft. We maken de 
schuldhulpverlening ook toegankelijk voor ondernemers. 

Nieuwkomers  
Dagelijks vluchten er nog steeds mensen vanuit onveilige gebieden naar Nederland 
omdat ze in hun thuisland bedreigd worden. Wanneer deze vluchtelingen een 
verblijfsvergunning krijgen worden ze nieuwkomers in onze samenleving. Jaarlijks 
biedt Goes tientallen (+-40) nieuwkomers een plek in de samenleving. 
PvdA/GroenLinks staat voor een barmhartige behandeling van vluchtelingen uit 
onveilige landen. Nieuwkomers willen we zo goed mogelijk laten integreren in onze 
samenleving.  

● Goes staat open voor een nieuw AZC voor ongeveer 300 vluchtelingen en geeft 
daarmee uitvoering aan een in 2021genomen besluit. Een nieuwe locatie moet 
gezocht worden. Belangrijk daarbij is dat inwoners hierbij betrokken worden.  

● Wanneer het nieuwe AZC geopend is, zorgen we dat deze mensen zo snel mogelijk 
integreren in de maatschappij door het bieden van werkplekken, taalcursussen en 
deelname aan sociale projecten;  

● We ondersteunen maatschappelijke organisatie bij het begeleiden van de 
vluchtelingen tijdens hun integratie;  

● Nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) vangen we op in onze 
samenleving. Ook hen bieden we de eerste jaren ondersteuning bij hun integratie;  

● We bieden nieuwkomers extra taalcursussen aan;  

● Goes kijkt samen met de nieuwkomers en het bedrijfsleven op welke manier zij zo 
snel mogelijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Sectoren met een tekort aan 
personeel moeten hier het meest van profiteren. 
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Een woning voor iedereen  
Wonen is een grondrecht en daarom heeft iedereen in Goes het recht op een passende 
woning. Om die reden wil PvdA/GroenLinks starters en senioren meer kansen bieden 
op de woningmarkt. Dit betekent een uitbreiding van het aantal starterswoningen, meer 
sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. We doen dit door bij 
nieuwbouw voorkeur te geven aan groene wooncomplexen die binnen de zichtlijnen 
van Goes tot hun recht komen, bestaande uit een mix van huur- en koopwoningen. 
Nieuwbouw moet altijd uit een vast percentage sociale huurwoningen en woningen in 
het middensegment bestaan. Meer woningaanbod Net als in de rest van Nederland 
zien we ook in Goes een laag aanbod van goedkope woningen. De afgelopen jaren 
zijn voornamelijk dure woningen gebouwd of herbouwd na de sloop van oude 
woningen. Dit moet en kan beter zodat ook jongeren en mensen met een smallere 
beurs meer kans maken op een passende woning.  

● We steunen de mogelijkheid om een woning vrijwillig te splitsen. Het aanvragen van 
een vergunning om een woning te splitsen wordt voorlopig gratis om direct iets te doen 
aan de woningnood. Dit biedt bijvoorbeeld kansen aan de senioren die groot wonen 
om hun huis te delen met starters.  

● We voeren een zelfbewoningsplicht in. Op deze manier willen we beleggers van de 
overspannen woningmarkt weren.  

● Via een doelgroepenverordening regelen we wie in aanmerking komt voor sociale 
huur, midden huur en sociale koop.  

● Goes zet zich in om de doorstroom in de huurmarkt te verbeteren.  

● De gemeente moet zich actiever inzetten voor uitbreidingsplannen in de gemeente. 
Daarom willen wij graag dat de gemeente zelf met uitbreidingsplannen gaat komen 
zodat we in de huidige en toekomstige woningbehoeften kunnen voorzien. Wel moeten 
nieuwe uitbreidingsplannen aansluiten op de huidige bebouwing.  

● Leegstaande panden, zoals bijvoorbeeld kantoren, moeten omgevormd kunnen 
worden tot woningen.  

● Bij de bouw van nieuwe appartementencomplexen wordt rekening gehouden met 
voldoende ruimte voor natuur en openbare ruimten zoals speeltuinen.  

● Woningbouw krijgt voorrang op de bouw van vakantiehuizen in de dorpen rond Goes. 
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● In nieuwe bestemmingsplannen nemen we op dat de woningvoorraad moet bestaan 
uit minimaal 15% sociale huurwoningen, 15% sociale koopwoningen en 10% midden 
huur.  

● Via de methode koopgarant bieden we koophuizen voor een lager tarief aan.  

● Wie een urgentieaanvraag doet heeft recht op een fysiek gesprek. Met Beveland 
Wonen maken we de afspraak dat ze een aanspreekpunt hebben. Ook moet er de 
mogelijkheid zijn dat maatschappelijk werk aanwezig is bij dit gesprek.  

● Nog te vaak komen inwoners niet in aanmerking voor voorrang bij een sociale 
huurwoning. Dit komt omdat de regels te streng zijn en te hard worden gehandhaafd. 
Met Beveland Wonen maken we afspraken over versoepeling zodat mensen eerder in 
aanmerking komen. 

Groene wooncomplexen   
Het weer is de afgelopen decennia steeds onvoorspelbaarder geworden. Periode van 
extreme hitte en dan weer veel neerslag wisselen elkaar af. Vooral stedelijke gebieden 
hebben hier veel last van. Om die reden zullen we onze woonomgeving moeten 
aanpassen aan de nieuwe realiteit van een veranderend klimaat.  

● De drie grote flats Boszicht, Weidezicht en de Bongerd worden op termijn gesloopt. 
Hiervoor komen nieuwe groene wooncomplexen terug. 

 ● Bij appartementencomplexen onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanleggen 
van een zogenaamd verticaal bos.  

● De ruimte om de groene en brede wooncomplexen heen richten we in als 
park/natuur-/beweegspeeltuin waar jong en oud dichtbij huis kan genieten van de 
natuur in eigen omgeving.  
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Verduurzamen van woningen   
PvdA/GroenLinks zet in op het energieneutraal maken van woningen in Goes. Hierbij 
heeft het isoleren van woningen prioriteit. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen aan de verduurzaming van zijn of haar woning zonder in geldproblemen te 
komen. De gemeente speelt een belangrijke rol om de lasten van verduurzaming 
evenwichtig te verdelen over alle mensen in Goes.  

● Oude aardgasleidingen worden niet weggehaald, maar laten we in de grond zodat 
ze later gebruikt kunnen worden voor bijv. waterstof.  

● We richten een circulair duurzaamheidsfonds op zodat mensen hun woning 
energieneutraal kunnen maken.  

● We stellen een duurzaamheidsmanager aan die mensen waar gewenst helpt bij het 
verduurzamen van hun huis.  

● Alle betrokkenen worden vooraf actief betrokken bij het maken van plannen zoals 
het vergroenen van de buurt.  

● De gemeente houdt ogen en oren open voor innovatie op het gebied van duurzame 
wooninitiatieven.  

● Wanneer huurwoningen in de buurt van koopwoningen worden verduurzaamd, 
worden de kopers hierbij betrokken om mee te doen.  

● Bij elke renovatie of verduurzaming van het woningaanbod wordt gelijk gekeken naar 
de mogelijkheid voor het plaatsen van een groen dak en zonnepanelen.  
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Groen & Leefomgeving  
Een fijne leefomgeving voor iedere Goesenaar. Waar wij investeren in fietsers en 
voetgangers. De auto komt op de derde plaats. Verkeersveiligheid op één. Een fijne 
leefomgeving betekent ook natuur en voldoende groen in en rond de stad en de 
dorpen. Nu en in de toekomst. Zorg dragen voor onze eigen omgeving op een 
duurzame wijze zodat ook toekomstige generaties een goed leven kunnen hebben. 
Hier is echter nog veel werk voor nodig. Nog steeds consumeren we elk jaar meer. 
Niet alleen in Goes, maar overal ter wereld. Hierdoor verdwijnt er dagelijks veel bos 
op aarde. De gevolgen zijn ongekend groot: De co2-opslag door bomen wordt minder, 
waar bomen stonden wordt de aarde droog waardoor woestijnen oprukken, 
bosbranden meer voorkomen, onze oceanen veranderen in plastic soep en de 
biodiversiteit verdwijnt. In die ontwikkeling ben je als Goesenaar maar een kleine 
speler. Toch willen we vanuit de gemeente Goes ons steentje bijdragen in dat grote 
vraagstuk en inzetten op meer groen in de stad en in de omgeving van Goes. Dat 
duurzamer en minder consumeren nodig is, dat weten we en bevelen we aan, aan elke 
Goesenaar!  

Energie  
De komende jaren zullen er grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van onze 
energieopwekking. Dit zal duurzaam en CO2 neutraal moeten worden. Goes draagt 
haar steentje bij door vol in te zetten op duurzame opwekking van energie. Dit doen 
we o.a. door middel van zonnepanelen. Zonnepanelen zien we het liefst zoveel 
mogelijk op daken en boven parkeerterreinen maar waar nodig moeten ook 
zonneparken gebouwd kunnen worden.  

● Er vindt een uitgebreid participatietraject plaats rond de energietransitie. De 
energietransitie zal een grote impact hebben op de leefomgeving van Goesenaren en 
zij moeten hierin dan ook een belangrijke stem hebben.  

● We houden alternatieve opties open om op andere wijze duurzame energie op te 
wekken.  

● We zetten ons ervoor in dat iedere inwoner toegang krijgt tot energie uit wind, water 
en zonlicht via een circulair fonds.  

● Energie die je kunt besparen levert geld op. We geven inwoners actief informatie 
hoe ze op kleine en grote schaal energie kunnen besparen en maken hen wegwijs in 
subsidies die hiervoor bestaan. Dit kan via het Bespaarhuis, sociale media, het blad 
Samenspel en de wekelijkse huis-aan-huisbladen. 
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● Als gemeente geven we het goede voorbeeld. De lichten in gemeentelijke gebouwen 
gaan uit zodra er niemand aanwezig is.  

● De inrichting van zonneparken moet een goede mix van biodiversiteit en 
zonnepanelen hebben. Zonneparken moeten ingepast worden in het landschap door 
middel van hagen en struiken.  

● Elke Goesenaar kan lid worden van een energiecoöperatie.  

● We onderzoeken de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen boven grote 
parkeerplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Verduurzamen  
Om de klimaatdoelen te behalen zullen de gemeente, de woningcorporatie, bedrijven 
en inwoners moeten investeren in het verduurzamen van woningen en panden. Dit is 
een grote opgave, maar we zullen dit moeten doen om de klimaatdoelen te kunnen 
halen. Voorop staat dat iedereen hier aan mee moet kunnen doen. Waar nodig springt 
de gemeente bij met duurzaamheidssubsidies. Het isoleren van gebouwen is prioriteit 
nummer één.  

● Oude industrieterreinen willen we verduurzamen. Onder andere via het isoleren van 
bedrijfspanden, zonnepanelen op de daken en als dak boven parkeerterreinen. De 
gemeente neemt het voortouw en informeert ondernemers over mogelijkheden voor 
verduurzamen en het aanvragen van subsidies.  

● Wanneer ondernemers vestigings- of uitbreidingsplannen hebben zullen er 
duurzame voorwaarden gesteld worden aan de vergunning, zoals circulair bouwen en 
gebruik van secundaire materialen zoals bv. gerecycled beton. Als men nog geen 
zonnepanelen op het dak of boven het parkeerterrein heeft dan is dit hét moment om 
het mee te nemen in de uitbreiding of vestigingsplannen.  

● De expertise op het terrein van verduurzaming binnen de gemeentelijke organisatie 
dient versterkt te worden, kwantitatief en kwalitatief. 
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Hergebruik grondstoffen   
Om verspilling van grondstoffen te verminderen moeten we toe naar een circulaire 
economie. Circulair inkopen is een krachtig instrument om klimaat, milieu en 
grondstoffen te besparen. Circulair inkopen houdt in dat de grondstoffen die je inkoopt 
later weer hergebruikt worden voor een ander doel, er bestaat geen afval meer. Een 
mooi, klein voorbeeld is te vinden in de gemeente Rotterdam, waar het bedrijf 
Rotterzwam gebruikte koffiedik ophaalt bij de gemeente Rotterdam en hier weer 
oesterzwammen op kweekt. Zo wordt afval goed gebruikt.  

● We stimuleren inwoners om zo min mogelijk afval te produceren en het afval wat er 
dan nog is aan te bieden voor hergebruik. Huishoudens die minder restafval aanbieden 
betalen een lagere afvalstoffenheffing.  

● De gemeente gebruikt haar voorbeeldfunctie door zoveel mogelijk circulair in te 
kopen en stelt dit als voorwaarde bij aanbestedingen. Inkopers van de gemeente 
nodigen ook altijd lokale ondernemers uit om mee te dingen. Zo stimuleren wij onze 
regionale en lokale leveranciers om circulair te worden. Hierdoor ondersteunen we 
circulaire koplopers in het bedrijfsleven en verkleinen we de milieuvoetafdruk van onze 
gemeente.  

● De Milieustraat blijft gratis voor inwoners van de gemeente Goes. 

 

 

 

 

 

 

Groen & Natuur   
PvdA/GroenLinks zet zich in voor een groene en gezonde leefomgeving. We zetten 
ons in voor meer natuur en biodiversiteit, zowel binnen stadsen dorpsgrenzen als 
daarbuiten. Samen met bewoners, verenigingen en bedrijven gaan we aan de slag om 
hun omgeving zo groen mogelijk in te richten. We brengen natuur in de stad.  

● Als de gemeente één boom kapt, planten we meer bomen terug. Als we 1m2 natuur 
weghalen wordt dit gecompenseerd door een zelfde hoeveelheid natuur terug te 
plaatsen.  

● We pleiten voor bruikbaar groen; groen waar mensen uit Goes iets aan hebben: 
plukbossen, schaduwbomen, klimbomen.  

● Samen met bijvoorbeeld het IVN zet PvdA/GroenLinks in op groene schoolpleinen. 
Zo stimuleren we verbinding met de natuur en is er ruimte en beleving voor educatie 
buiten het klaslokaal.  
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● We stimuleren inwoners om hun versteende tuin om te bouwen tot een groenere 
tuin. De gemeente organiseert jaarlijks een aantal dagen waarop tegels worden 
opgehaald en kunnen worden ingeruild voor groen. Ook stimuleren we ‘struikroven’: 
het redden van groen dat anders zou zijn verdwenen door nieuwbouw of renovatie. Dit 
doen we ook door als gemeente grond ter beschikking te stellen voor een bomenhub.  

● De gemeente Goes stimuleert het jaarlijks meedoen met het NK Tegelwippen. Een 
wedstrijd waarbij gemeenten de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk tegels 
te vervangen door groen. Ook initiatieven als guerrilla tuinieren en het vergroenen van 
boomspiegels verdienen meer aandacht in bijvoorbeeld ons gemeentelijk blad 
Samenspel.  

● We gaan lichtvervuiling zo veel mogelijk tegen.  

● Verder bouwen we het ecologisch maaibeheer uit ten behoeve van bloem- en 
insectenrijke begroeiing. Wanneer de gemeente groen aanplant in haar openbare 
ruimte dan kiezen we voor inheemse planten en bomen.  

● Goes komt met een actieplan om insecten in het landelijk gebied terug te krijgen 
door het aanleggen/stimuleren van bloemenranden en door gebruik van landbouwgif 
tegen te gaan.  

● We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling en waar mogelijk uitbreiding van het 
Poelbos, maar een grote hoteltoren nabij het Poelbos sluiten we uit.  

● In het buitengebied stimuleren we de aanplant van houtwallen en bosschages, in 
goed overleg met eigenaren van de grond.  

● We behouden, versterken en breiden waar mogelijk de groenstructuur langs de 
bebouwde omgeving uit.  
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De fietser is koning   
We stimuleren een gezondere levensstijl door fietsen aan te moedigen en het 
gebruiken van de auto te ontmoedigen. Ofwel: de fietser is koning. In Goes krijgen 
fietsers ruim baan en investeren we in fietsveiligheid. Ook zorgen we voor meer 
autoluwe zones zoals gebieden rond scholen en de binnenstad.  

● We investeren alleen nog in infrastructuur als dit in het voordeel is van fietsers en 
voetgangers of als dit de veiligheid ten goede komt.  

● Wegen waar 50 km per uur gereden mag worden zonder gescheiden fietspaden 
veranderen we in 30 km wegen.  

● Goes zet in op een laagdrempelig, groen transferium aan de rand van de stad. Vanaf 
hier heten we onze toeristen en dagjesmensen van harte welkom om gebruik te maken 
van het openbaar vervoer of de fiets. Ook kunnen elektrische auto’s hier opgeladen 
worden onder een dak van zonnepanelen.  

● We zijn tegen een verdubbeling van de Deltaweg. We houden vast aan het 
hoefijzermodel, dat verkeer naar Rotterdam zoveel mogelijk om Goes heen loodst.  

● We zetten ons in voor de deelauto in Goes. We stimuleren de deelauto door de 
mogelijkheid te geven om te parkeren in meerdere vergunninghouder zones.  

● We onderzoeken de mogelijkheid om fietsers door middel van een smartphone-app 
voorrang te geven bij stoplichten.  

● In de omgeving rond scholen krijgt de fietser ruim baan. Dit stimuleert ouders om 
(samen) met hun kind op de fiets naar school te gaan.  

● We stimuleren thuiswerken bij de gemeentelijke organisaties. Zo besparen we tijd, 
energie en reiskilometers. 
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Het Veerse Meer   
Ons Veerse Meer is aantrekkelijk. Het is een meer om te zwemmen, te zeilen, te 
kanoën, of gewoon om er naar te kijken, de vogels, de planten, de weidsheid… Die 
aantrekkelijke waarde ontdekken ook steeds meer projectontwikkelaars. Zij bouwen er 
graag huizen en villa’s voor vakantiegangers. Dit gebeurt op een te grote schaal. Door 
de huizen en de ontsluitingswegen die daarbij horen verliest het Veerse Meer de 
aantrekkingskracht die het heeft. Dat mag niet gebeuren, ook in de toekomst willen we 
genieten van de rust en de ruimte van het Veerse Meer. De natuurwaarde van dit 
gebied is het waard om geconserveerd te worden. Daarnaast vinden we dat op 
vakantie gaan toegankelijk en betaalbaar moet blijven voor iedereen. Niet alleen voor 
mensen met een grote portemonnee.  

● We willen nu en in de toekomst voorkomen dat stukken grond rondom het Veerse 
Meer in handen komen van investeringsmaatschappijen en beleggers; 

● Ondernemers die grond bezitten rond het Veerse Meer en grond willen verkopen 
dienen deze eerst aan te bieden aan de gemeente Goes. Met dit voorkeursrecht willen 
we de regie houden wat er gebouwd gaat worden;  

● De Zuidvlietpolder mag niet bebouwd worden;  

● Buitendijks bouwen is verboden zodat we de natuur ruim baan geven; 

● We zijn tegen bebouwing van de kust langs de randen van het Veerse Meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonboulevard Marconigebied   
Het gebied rondom de Marconistraat is al lange tijd onderwerp van discussie in de 
gemeenteraad en is zeer aan verbetering toe. In de plannen voor herinrichting van het 
gebied is PvdA/GroenLinks voorstander van het plan het doorgaande verkeer niet 
langer over de woonboulevard te laten rijden. De infrastructuur wordt vereenvoudigd 
zodat de fietsers niet meer slingerend over de woonboulevard hoeven. Dit komt de 
veiligheid van de fietsers en wandelaars ten goede en zorgt voor meer ruimte voor 
beleving.  

● De Marconistraat wordt autoluw ingericht zo maken we ruimte voor een mooi groen 
ingerichte meubelboulevard waar men graag wat langer wil verblijven en welke ook 
meteen de hittestress tussen de gebouwen aanpakt.  
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● De ondernemers op de woonboulevard stimuleren we om te verduurzamen, denk 
hierbij aan zonnepanelen- of groen op de daken en eventueel wateropslag.  

● Om de aantrekkelijkheid van de meubelboulevard te vergroten willen we ook inzetten 
op horeca, een tuincentrum en andere middelgrote winkels die hier in passen.  

● Parkeerplaatsen worden waar mogelijk aan de achterzijde van de winkels 
gerealiseerd en zullen een waterdoorlatend karakter hebben zoals halfopen 
grastegels.  

● De oude melkfabriek wordt behouden. 

Binnenstad  
Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad is goed voor ondernemers en inwoners. 
Op dit moment zien we een versnippering van het winkelaanbod door de hele stad en 
leegstand. Om de binnenstad toekomstbestendig te maken zullen we de binnenstad 
moeten veranderen. Dit betekent een kleinere en goed bereikbaar centrum waar het 
aantrekkelijk is om te ondernemen en te winkelen.  

● De binnenstad wordt autoluw en de fietser en voetganger krijgen ruim baan.  

● We zetten eerste stappen naar het emissieloos maken van de binnenstad.  

● Langdurige leegstand van panden in de binnenstad wordt beboet. Zo gaan we de 
‘gijzeling’ van goede panden door grote investeerders tegen die nu vaak tegen te hoge 
huurprijzen hun panden verhuren.  

● Het winkelgebied wordt verkleind om leegstand tegen te gaan en een bruisende 
binnenstad te behouden. Leegstand aan de randen wordt in sociale huurwoningen 
omgezet.  

● De binnenstad wordt toegankelijker gemaakt voor mindervaliden. Dit doen we in 
samenspraak met het OOG, LFB en onze toegankelijkheid ambassadeurs.  

● Er komt een jaarlijkse vuurwerkshow, lasershow of drone show en de hele gemeente 
Goes wordt vuurwerkvrij. Om dat laatste doel te bereiken richt de gemeente een 
digitaal meldpunt op waar inwoners vuurwerkoverlast kunnen melden. Bovendien 
handhaaft de gemeente actief het vuurwerkverbod.  

● We realiseren een openbaar toilet aan de oostzijde van het centrum.  

● Het plein bij de Grote Kerk en Slot Oostende krijgt een aantrekkelijke uitstraling. 
Toeristenbussen worden geweerd.   
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Cultuur  
Cultuur verbindt mensen én geeft je de vrijheid om te zijn wie je bent. We zetten de 
kracht van kunst en cultuur in om ontmoetingen tussen mensen met verschillende 
achtergronden te stimuleren. We geloven dat vooroordelen verdwijnen door elkaar te 
leren kennen. Er is volop subsidie voor buurtactiviteiten en culturele evenementen die 
verbinden. Iedere inwoner krijgt de kans om mee te doen ongeacht je financiële of 
sociale status.  

De kracht van kunst en cultuur  
Goes kent verschillende culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars. Wij willen 
de culturele sector in Goes verder versterken. Dit doen we door meer aandacht te 
hebben voor de lokale geschiedenis, maatschappelijke evenementen te 
ondersteunen, kunstenaars meer kansen te geven en iedere Goesenaar de 
mogelijkheid te geven om zich te uiten en mee te doen.  

● We willen het culturele hart van Goes versterken door ‘broedplaatsen’ aan te wijzen 
waar kunstenaars, start-ups en jong talent samenkomen om hun ideeën vorm te 
geven.  

● We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven zoals community art;  

● We stimuleren dat lege panden in de binnenstad beschikbaar worden gesteld voor 
pop-up tentoonstellingen, ateliers en evenementen.  

● Goes Marketing zet zich nadrukkelijk in voor maatschappelijke evenementen. We 
maken hierover afspraken bij het verlenen van de subsidie.  

● Het stadsarchief blijft behouden en in Goes. Daarnaast komt er meer geld voor het 
publiceren van eigen onderzoek.  

● Het Historisch Museum De Bevelanden wordt zowel aan de buiten- als binnenkant 
gerestaureerd. Samen met het museum ontwikkelen we een nieuwe manier om de 
collectie tentoon te stellen zodat ook in de toekomst het museum zowel voor inwoners 
als toeristen interessant blijft. Het museum behoudt haar huidige subsidie.  

● We ondersteunen actief het idee van ‘murals’ in de stad.  

● De Muziekschool behoudt haar huidige subsidie.  

● Elke vier jaar houdt Goes een themajaar met als doel om gasten kennis te laten 
maken met andere culturen. 
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● We onderzoeken de mogelijkheid om in Goes een grote buitenlocatie voor 
evenementen te realiseren.  

● De bibliotheek heeft een belangrijke functie. Het is een plek om te studeren, te lezen 
en elkaar te ontmoeten. We blijven er voor zorgen dat de bibliotheek laagdrempelig 
gebruikt kan worden en voor iedereen toegankelijk is. Voor kinderen tot 18 jaar zelfs 
gratis.  

● We maken een gemeentelijke cultuurkaart. Hiermee krijgen jongeren korting op het 
bezoek van culturele instellingen of evenementen. We zetten hier in op samenwerking 
met andere gemeenten.  

● We ondersteunen een opwaardering van de museumfunctie van de stoomtrein 
Goes-Borssele en staan positief tegenover een (eenmalige) subsidie hiervoor.  

● Werk moet eerlijk beloond worden. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. We streven 
ernaar dat de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve 
industrie de standaard wordt en waar mogelijk nemen we dit op in de 
subsidievoorwaarden. Indien mogelijk verhogen we hiervoor de gemeentelijke 
subsidie. 

 

 

 

 

 

Cultuur verbindt   
Mensen kunnen het beste samenleven met elkaar wanneer er kennis en begrip is over 
elkaar. Daarom vinden wij het belangrijk om het contact tussen inwoners te 
bevorderen. Daarnaast is iedereen welkom ongeacht achtergrond of overtuiging. De 
diversiteit van de Goese samenleving zien wij als een kracht en dragen wij met trots 
uit.  

● Scholen kunnen ieder jaar meedoen aan de Keti Koti-maaltijden om stil te staan bij 
de afschaffing van de slavernij.  

● We zorgen dat scholen en buitenschoolse opvang in verbinding staan met culturele 
en educatieve voorzieningen, zoals het Historisch Museum De Bevelanden, het 
stadsarchief, Het Milieu Educatie Centrum, de cultuurbus, de Muziekschool en -
verenigingen, jeugdtheaterschool zodat ze elkaar versterken.  

● Voor het creëren van een inclusieve samenleving is het belangrijk dat de gemeente 
een breed palet aan culturele evenementen ondersteunt.  
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Goes is van iedereen  
Een open samenleving verbindt en geeft vrijheid om te zijn wie je bent. 
PvdA/GroenLinks staat voor een gemeente Goes waarin culturen samenkomen, 
inwoners met elkaar verbonden zijn en iedereen een plek heeft. Vrijheid is in een open 
samenleving ontzettend belangrijk. We komen op voor de rechten van alle 
Goesenaren, investeren in verbinding en geven inwoners zeggenschap over hun 
leefomgeving. Burgerparticipatie is daarbij ontzettend belangrijk. Als gemeente geven 
we inwoners, dorpen en wijken financiële middelen om verbindende activiteiten te 
organiseren. Dezelfde inwoners geven we ook zeggenschap over hun woon- en 
leefomgeving door middel van goede participatieprocessen.  

Verbinden  
Goes is één samenleving. We zetten in op verbinding van de verschillende groepen in 
onze samenleving. We zetten in op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee 
kan doen. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen door 
het VN-Verdrag ‘Handicap’ uit te voeren, zetten we in op de acceptatie van LHBTI+ en 
zorgen we dat nieuwkomers snel integreren.  

● We stellen subsidies beschikbaar voor evenementen en projecten die bijdragen aan 
een open samenleving;  

● We zorgen voor voldoende plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We 
investeren daarom in onze buurthuizen, jongerencentra, de bibliotheek en andere 
locaties;  

● Alle vormen van discriminatie gaan we tegen. Goes maakt een nieuw plan om 
discriminatie tegen te gaan. Dit plan gaat verder dan het huidige beleid;  

● Goes ondersteunt activiteiten die de acceptatie van LHBTI+ vergroten. Bijvoorbeeld 
door het organiseren van Roze Zaterdag. Daarnaast maakt de acceptatie van LHBTI+ 
onderdeel uit van de aanpak discriminatie;  

● Goes moet toegankelijk zijn voor iedereen. We maken samen met betrokkenen een 
plan om de invoering van het VN-verdrag Handicap daadwerkelijk in Goes te 
realiseren. Hierbij kijken we zowel naar de fysieke als de digitale samenleving.  

● Goes gaat vrijwilligerswerk actiever ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verbinden 
van vraag & aanbod en door aandacht hieraan te besteden in gemeentelijke uitingen 
(samenspel). 
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Burgerparticipatie  
We geven inwoners zeggenschap over hun eigen woon- en leefomgeving. Daarbij 
moet de gemeente ook leren los te laten. Als oplossingen aangedragen worden door 
Goesenaren, dan moet de gemeente dit uitvoeren, mits dit wettelijk en financieel 
haalbaar is. Ook als dit tegen de wens van de gemeente zelf is.  

● Bij veranderingen in de directe omgeving worden betrokken bewoners al in het 
beginstadium actief betrokken;  

● Bij burgerparticipatieprojecten staan transparantie, inclusiviteit, openheid, efficiëntie 
en zeggenschap centraal;  

● Goes gaat verder met het burgerpanel, maar onderzoekt ook andere mogelijkheden 
om Goesenaren te betrekken bij nieuw beleid; 

● Op dit moment zijn er verschillende adviesraden actief die de gemeente gevraagd 
en ongevraagd van advies voorzien, bijvoorbeeld de jongerenraad, de sportraad en de 
culturele raad. We vinden het belangrijk dat zij een representatieve 
vertegenwoordiging zijn van hun sector. Zolang de raden dit kunnen verantwoorden 
blijven zij bestaan;  

● Bij ieder raadsvoorstel wordt een paragraaf burgerparticipatie opgenomen waarin 
verantwoord wordt hoe burgers betrokken worden dan wel waren;  

● Inwoners krijgen uitdagingsrecht: kern van de aanpak is dat een groep bewoners 
taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer 
en/of goedkoper kan.  

Dorpen & wijken   
De gemeente Goes bestaat uit meer dan alleen de stad Goes. We willen dat het prettig 
wonen is in alle gebieden binnen onze gemeente. PvdA/GroenLinks stelt leefbaarheid, 
bereikbaarheid, sociale- en verkeersveiligheid en het promoten van initiatief centraal. 
We vinden daarbij dat leefbaarheid en veiligheid voorop horen te staan en moedigen 
sociale initiatieven aan.  

● Elke wijk- en dorpsvereniging behoudt minimaal 10.000 euro per jaar om te besteden 
aan extra projecten in de wijk;  

● Wijk- en dorpsverenigingen behouden hun subsidie zonder hieraan extra onnodige 
subsidievoorwaarden te koppelen;  

● Deelname aan wijk- en dorpsactiviteiten moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Geld 
mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen; 

● Samen met de inwoners maken we (nieuwe) wijk- en dorpsplannen en we geven 
hier uitvoering aan;  

● Goes Marketing krijgt de opdracht om ook activiteiten binnen wijken en dorpen te 
ontwikkelen en te ondersteunen;  

● Elk dorp en iedere wijk houdt een wijkagent, die ook dagelijks aanwezig en 
aanspreekbaar is;  
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● Dorpshuizen en wijkcentra zijn een centrale plaats voor samenkomst in het dorp of 
de wijk. De gemeente houdt alle dorpshuizen en wijkcentra open;  

● Iedere wijk en ieder dorp houdt voldoende speeltuinen in de directe omgeving. We 
maken, in samenwerking met kinderen uit de buurt, een stappenplan hoe we alle 
speeltuinen zo snel mogelijk toegankelijk kunnen maken voor alle kinderen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport  
Bewegen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Goes moet een 
breed aantal sporten te beoefenen zijn. We willen dat sportclubs financieel; rondkomen 
en ondersteund worden in hun zoektocht naar vrijwilligers. We investeren in alle 
bestaande sportvoorzieningen in de gemeente Goes, zoals Het Schenge, Het 
Wesselopark en het Omnium.  

● Goes blijft zorgen voor goede sportfaciliteiten, zowel plekken waar verenigingen 
samenkomen als plekken waar individueel gesport en bewogen wordt;  

● Sport is in ontwikkeling: sportverenigingen zijn niet meer de enige ‘aanbieders’ van 
sport. Een sportaanbod in samenwerking met fitness-bedrijven en naschoolse opvang 
moet worden gestimuleerd;  

● Ook nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Urban sport’, ‘Padel’ en ‘Pumptrack’ moeten een 
plek krijgen in de Goese samenleving, evenals een lokaal denksportcentrum;  

● Ieder kind moet mee kunnen doen aan sport. Waar nodig springt de gemeente bij 
om dit te financieren; 
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Veiligheid  
We leven in een veilig land. Wie naar de statistieken kijkt ziet bijna overal een afname 
van criminaliteit, het gaat dus de goede kant op. Toch kan het zijn dat niet iedereen dit 
zo ervaart. Een kapotte lantaarnpaal kan iemand een onveilig gevoel geven. En als er 
’s avonds vlak voor je deur door een groepje opgeschoten jongeren naar je wordt 
geschreeuwd, dan kunnen wij ons voorstellen dat dit intimiderend en bedreigend 
overkomt. Voor PvdA/GroenLinks is dat onacceptabel. Iedereen in onze gemeente 
heeft recht op een veilige en prettige leefomgeving. We kiezen daarbij voor een 
ambitieuze en brede aanpak waarin handhaving en preventie hand in hand gaan.  

● De aanwezigheid en zichtbaarheid van politie is noodzakelijk. We willen meer 
wijkagenten in de wijk;  

● Voorkomen is beter dan genezen. We investeren in buurt- en jongerenwerk zodat zij 
vanuit hun rol bijdragen aan de rust en veiligheid in de omgeving en tijdig kunnen 
ingrijpen;  

● Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie als kind een 
veilig thuis heeft zal minder snel op het verkeerde pad raken. De gemeente gaat 
daarom met de ouders in gesprek en biedt hulp op het moment dat het mis dreigt te 
gaan dan wel gaat.  

● We bieden jongvolwassenen die in de criminaliteit zijn geraakt, na hun straf een 
helpende hand. Ook als er andere oorzaken zijn (bijvoorbeeld in de thuissituatie) 
zetten we de expertise en de deskundigheid van de buurt- en jongerenwerkers in om 
deze jongeren weer perspectief te kunnen bieden;  

● Per wijk en dorp maken we veiligheid- en preventieplannen. Inwoners mogen hierbij 
meedenken en meebeslissen. De inzet en prioriteiten van wijkagenten worden mede 
bepaald door de inwoners;  

● We zien het I-criterium als de veroorzaker van veel overlast rondom drugs. We 
schaffen dit af zodat mensen uit het buitenland ook terecht kunnen in de coffeeshop. 
We beperken daarmee de macht en overlast van straathandelaren;  

● Afgelopen jaren hanteerde Goes een uitsterfbeleid. Als één van de coffeeshops sluit, 
mag er geen nieuwe terugkomen. Dit uitsterfbeleid schaffen we af;  

● Het ronselen van jongeren om drugs te dealen is een groot probleem. Er komt een 
actieplan om dit probleem op te lossen;  

● Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De gemeente maakt samen met 
organisaties, bedrijven en anderen een agenda digitale veiligheid. Hierin staan 
actiepunten die de komende jaren worden opgepakt om de digitale veiligheid te 
vergroten;  

● De gemeente Goes zorgt ervoor dat zij haar eigen digitale omgeving goed beveiligd 
heeft; 
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Financiën  
Een open samenleving kan alleen goed functioneren als de gemeente haar financiële 
beleid op orde heeft. Op dit moment heeft de gemeente dit goed voor elkaar, maar 
daarvoor zijn harde keuzes gemaakt in het sociaal domein. Zodra het kan willen we 
sommige van deze keuzes terugdraaien. Belastinginkomsten vormen voor de 
gemeente Goes een belangrijke inkomstenbron maar raken ook direct de 
portemonnee van onze inwoners. Daarom verdient dit extra aandacht.  

● De gemeente Goes streeft elk jaar naar een sluitende begroting;  

● Nieuwe vrij besteedbare financiële middelen worden als eerste gebruikt om de 
bezuinigen in het sociaal domein terug te draaien en voor nieuw beleid. Ook benutten 
we zogenaamde doelsubsidies voor het onderdeel waarvoor ze geoormerkt zijn, 
bijvoorbeeld de jeugdzorg; 

 ● De komende jaren verhogen we de belastingen voor onze inwoners in principe 
alleen met de inflatie. Wanneer een stijging van de belastingen toch nodig is, kijken 
we eerst naar lasten en mogelijkheden die niet onze inwoners treffen;  

● Inwoners met een smalle portemonnee kunnen gebruik maken van kwijtschelding 
van de gemeentelijke lasten. Komende jaren onderzoeken we of deze kwijtschelding 
verruimd dient te worden.  

 

 


