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Onze toekomst. 

Daar draait het om tijdens deze verkiezingen, waarbij ú degene 

bent die de toekomst van onze gemeente gaat bepalen. Kiest u 

voor Nieuw Goes, dan kiest u voor een toekomst waarbij u uw 

stem ook na de verkiezingen volop mag laten horen. Zo gaan wij 

zorgen voor een gemeentelijk referendum en een gekozen 

burgemeester. Wij gaan 100% voor burgerinspraak! 

Daarnaast kiest u ook voor een toekomst met meer vrijheid. Zo 

willen wij de koopzondag vrijgeven: ondernemers mogen zelf 

bepalen wanneer ze open willen zijn. Daar hebben ze de 

gemeente niet voor nodig.  

U kiest ook voor een toekomst waar er goed voor u wordt gezorgd. 

Zo willen we meer sociale huurwoningen, geven we mantel-

zorgers een steuntje in de rug en gaan we ervoor zorgen dat 

ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Meer handen in de 

zorg én meer tijd voor zorg, dat is voor ons belangrijk!  

Als u graag wilt weten wat Nieuw Goes verder nog allemaal voor u 

gaat doen, dan nodigen we u van harte uit om ons programma te 

lezen.  

Kies voor de toekomst. Kies voor Nieuw Goes! 

Vincent Mareels, 

Partijvoorzitter Nieuw Goes 
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De huidige structuur van coalitie versus oppositie legt het debat en de discussie in onze gemeente grotendeels stil. Bijna 

alles is namelijk dichtgetimmerd door de coalitie. Oppositiepartijen zitten er daardoor vaak voor spek en bonen bij. Nieuw 

Goes wil stoppen met die gang van zaken. Wij willen geen coalitie en geen oppositie. Er komt wat ons betreft geen 

collegeprogramma waarin bijna alles dichtgetimmerd wordt. In plaats daarvan maakt de gemeenteraad gezamenlijk een 

gemeentevisie. Hierin wordt vastgelegd welke problemen de aankomende jaren opgelost moeten worden. Het college 

maakt op basis hiervan een planning, waarin vastgelegd wordt welk probleem wanneer ter sprake komt. Vervolgens 

worden de gemeenteraadsvergaderingen gebruikt om uitgebreid over oplossingen voor deze problemen te debatteren. Via 

stemmingen worden wisselende meerderheden gevormd voor bepaalde oplossingen. Wethouders (die door de 

gemeenteraad gezamenlijk verkozen worden) zullen zich vooral bezighouden met een daadkrachtige uitvoering van die 

oplossingen. Door dit systeem doet iedere partij mee en telt iedere stem! 

 

De afgelopen periode is het te vaak gebeurd dat inwoners en betrokkenen plots werden overvallen door besluiten. De 

Griffioen in Wolphaartsdijk is hier een voorbeeld van. Ook het IKC aan de Zomerweg in Kloetinge en de bezuinigingen op 

Museum de Bevelanden zijn duidelijke voorbeelden van hoe het absoluut niet moet. Nieuw Goes wil het hele proces 

veranderen: inwoners worden vóór het nemen van een besluit uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de plannen.  

 

Zodra de termijn van de huidige burgemeester afloopt, willen wij een burgemeestersreferendum organiseren in de 

Gemeente Goes. De gemeenteraad zal aan de hand van de uitslag de gekozen kandidaat voordragen aan de Kroon 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken). Deze kan de kandidaat officieel benoemen tot burgemeester.  

 

Momenteel is het voor veel burgers onduidelijk wat partijen doen of waar zij voor of tegen stemmen. Dit kan makkelijk 

anders! Daarom gaan wij ervoor zorgen dat het stemgedrag van iedere partij makkelijk digitaal te vinden is. Daarnaast ligt 

er ook een rol voor Samenspel om helder te rapporteren over gemeenteraadsvergaderingen. Zo weet u wat uw partij doet! 

 

De politiek luistert regelmatig niet goed naar inwoners. Dit heeft gezorgd voor een groot wantrouwen in de politiek. Daarom 

wil Nieuw Goes een gemeentelijk referendum invoeren, zodat u de directe macht krijgt over belangrijke kwesties. Nieuw 

Goes zal de uitslag van zo’n referendum altijd overnemen. Dit gemeentelijk referendum zal daarnaast zoveel mogelijk 

digitaal worden georganiseerd. Zo kan u simpel thuis stemmen via uw Digi-D. Dit verhoogt de opkomst en verlaagt de 

kosten. 

 

Om de prestaties van onze gemeente op een makkelijke manier te kunnen volgen, zullen wij belangrijke informatie laten 

publiceren. Deze zal openbaar op de gemeentelijke website te vinden zijn via de Gemeente-Monitor. Hier kan u zien wat de 

ontwikkelingen zijn op bijvoorbeeld het gebied van werkloosheid en de gemeenteschulden.  

 

 

 

 

Nieuw Goes wil grote politieke vernieuwing. Dit is noodzakelijk, aangezien het wantrouwen richting de 
politiek de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Flinke groepen inwoners hebben niet het idee dat 
politici in hun belang handelen. Daarnaast zijn er de afgelopen vier jaar een aantal grote missers geweest 
op het gebied van burgerinspraak. Denk bijvoorbeeld aan de bezuinigingsenquête, waarvan de uitslag 
grotendeels terzijde is geschoven. Helaas gebeurt het ook met regelmaat dat inwoners niet (of pas heel 
laat) geïnformeerd worden over plannen. Laat staan dat ze betrokken worden. Dat moet en kán anders! 
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Momenteel is er nog geen ombudsman voor onze gemeente. Juist voor klokkenluiders is het belangrijk dat zij aan de bel 

kunnen trekken bij een volledig neutrale en onafhankelijke organisatie. Daarom is een gemeentelijk ombudsman een 

waardevolle toevoeging om mogelijke corruptie tegen te gaan.  

 

Een openbaar subsidieregister is nodig voor een betere transparantie van uitgaven. Het gaat immers om belastinggeld wat 

wordt gegeven aan organisaties buiten de gemeente om.  

 

 

Momenteel hebben inwoners het recht om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering, maar het blijkt bijzonder 

moeilijk te zijn om als inwoner een punt op de agenda te krijgen. Nieuw Goes gaat ervoor zorgen dat inwoners, met 

voldoende steun, punten op de agenda van de gemeenteraad kunnen plaatsen.  

 

Nieuw Goes is groot voorstander van een burgerbegroting. Hiermee krijgen inwoners de directe macht over een deel van 

het begrotingsbudget. Zeker voor kleine kernen biedt dit geweldige kansen om plannen uit te voeren die uit de eigen 

gemeenschap komen. 

 

Nieuw Goes wil dat rijbewijzen, paspoorten en andere documenten thuisbezorgd kunnen worden. Daarnaast gaat Nieuw 

Goes ervoor zorgen dat inwoners zo min mogelijk zelf naar het Stadskantoor hoeven te gaan. Dit gaan we regelen door 

zoveel mogelijk zaken via de digitale weg mogelijk te maken! Natuurlijk blijft het mogelijk voor burgers om zaken in het 

Stadskantoor zelf te regelen.  

 

Nieuw Goes is tegenstander van het gesloten netwerk in Nederland waarbinnen publieke functies vaak worden verdeeld. In 

plaats daarvan zullen deze vacatures voor iedereen beschikbaar zijn. Zo zorgen we ervoor dat de beste persoon voor deze 

functie kan worden gekozen. Niet de persoon met de juiste politieke contacten.  

 

Op dit moment is het mogelijk voor een raadslid om tegelijkertijd onderdeel uit te maken van andere politieke organisaties, 

zoals een dorpsraad. Hierdoor ontstaat het probleem van dubbele petten. Nieuw Goes wil hierin een duidelijke scheiding 

maken: een raadslid zal geen andere politieke functies kunnen uitoefenen. Zo beschermen we onze lokale democratie tegen 

mogelijk machtsmisbruik. 

 

Goes hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden, Nederland kent bijna 400 andere gemeenten. Hieruit kan onze gemeente 

leren wat wel en wat niet werkt en zo de oplossingen die goed werken overnemen in onze eigen gemeente. Dit geldt op het 

gebied van de eigen organisatie, maar ook op thema's als infrastructuur en gezondheidszorg. Daarom zijn wij groot 

voorstander van samenwerking met andere gemeenten.  

 

Maatschappelijke organisaties en inwoners krijgen wat ons betreft het zogeheten ‘right to challenge’ of in het Nederlands: 

dat-kan-ik-beter. Dit is het recht om als inwoners te concurreren met een bestaande aanbieder van bijvoorbeeld zorg of 

welzijn en het dus zelf te doen. In Eindhoven werd dit met succes gedaan bij een opvang voor daklozen.  
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Nieuw Goes is voorstander van het zo vroeg mogelijk betrekken van professionele raden bij de ontwikkeling van het beleid. 

Zij hebben vaak de kennis en het oplossende denken wat onze gemeente nodig heeft om problemen effectief op te lossen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat het gemeentebestuur transparantie uitstraalt. Daarom wil Nieuw Goes dat de declaraties van 

onze wethouders en burgemeester automatisch openbaar zijn. Zo kan u zien of er onnodige uitgaven worden gedaan.  

 

De overheid gebruikt te weinig oplossingen die niet in de gebruikelijke manier van denken van de overheid passen. Daarom 

wil Nieuw Goes graag in overleg met hogescholen en universiteiten studenten hun frisse blik op problemen laten geven. De 

Academie voor Technologie & Innovatie heeft bijvoorbeeld veel kennis die nu niet wordt gebruikt. Juist door het inzetten 

hiervan kan Goes zichzelf blijvend vernieuwen en verbeteren! 

 

De Jongerenraad doet goed werk, maar zou meer kunnen worden betrokken bij het gemeentebestuur. Nieuw Goes wil de 

Jongerenraad meer betrekken bij dossiers die veel invloed hebben op de Goese jeugd. Ook bij raadsvergaderingen zou de 

Jongerenraad beter betrokken kunnen worden.   

 

Nieuw Goes staat voor een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. Dit houdt ook in dat ambtenaren geen zichtbare 

religieuze, politieke of levensbeschouwelijke uitingen dragen. Zo zou namelijk een schijn van partijdigheid kunnen ontstaan. 

De overheid moet er zijn voor iedereen. Religieuze, politieke en levensbeschouwelijke uitingen passen daar niet bij.  

 

Deze app voor onze gemeente krijg wat ons betreft een grote hoeveelheid functies. Inwoners kunnen hier melding maken 

van overlast en verontreiniging, informatie krijgen over bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen en de voorgang van 

beslissingen, maar ook het stemgedrag van de gemeenteraad bekijken. Zo wordt de overheid veel beter bereikbaar, 

transparanter en kunnen uw problemen snel en effectief worden opgelost.  

 

Veel beleidsdocumenten zijn voor inwoners moeilijk te begrijpen. Dit komt door het gebruik van moeilijke taal. Dit is niet 

transparant, want dit zorgt ervoor dat grote groepen inwoners de documenten niet goed kunnen lezen of begrijpen. Daarom 

wil Nieuw Goes graag Klare Taal invoeren. Dit betekent dat beleidsdocumenten op een begrijpelijk niveau (B1) worden 

geschreven. 

 

Nieuw Goes is tegenstander van een gemeentelijke herindeling, want dit zal de afstand tussen burger en politiek vergroten. 

Daarnaast is dan de kans groot dat onze dorpen te weinig aandacht krijgen. Wij vinden onze kleine kernen juist belangrijk! 

Mocht er toch een herindeling aan de orde zijn, dan vinden wij dat hier altijd een referendum over moet worden gehouden.  

 

Door het oprichten van een burgerpanel kan de gemeente goedkoop, simpel en effectief de mening van inwoners meten. Dit 

burgerpanel kan worden samengevoegd met ons plan voor een gemeente-app.  
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Nieuw Goes is heel helder: besloten gemeenteraadsvergaderingen en geheime stukken moeten tot een absoluut minimum 

worden beperkt! Wordt er wel gekozen voor geheimhouding, dan moet dit uitgebreid uitgelegd worden richting inwoners. Zo 

kan het noodzakelijk zijn voor de privacy of veiligheid van betrokkenen dat niet alle informatie openbaar beschikbaar is.  

 

In Nederland zijn veel regels. Het is natuurlijk goed dat er controles zijn, maar soms slaat het te ver door. Nu 

gebeurt het nog te vaak dat enthousiaste burgers, die iets willen organiseren, afhaken door de vele regeltjes en 

procedures waar zij doorheen moeten. Dit is zonde, want hierdoor komen veel initiatieven niet van de grond. Wij 

willen dan ook dat er soepeler wordt omgegaan met verzoeken van burgers om iets te organiseren, zoals een 

buurtbarbecue Hiervoor moet de regeldruk in Goes verminderd worden. 
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De kwaliteit van wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Ook de voorzieningen in de omgeving zijn belangrijk. 

Nieuw Goes vindt dat ieder dorp dan ook recht heeft op een dorpshuis. Wij vinden een dorpshuis van groot belang voor de 

leefbaarheid van een dorp. Daar worden namelijk volop activiteiten georganiseerd waarbij inwoners elkaar ontmoeten. Dat 

is goed voor de sociale cohesie binnen de gemeenschap! Nieuw Goes vindt het dan ook een overheidstaak om te zorgen voor 

een dorpshuis. 

 

Jarenlang heeft de bibliobus om de zoveel tijd de dorpen in onze gemeente aangedaan. Afgelopen najaar werd bekend dat 

het huidige College van B&W de bibliobus helemaal gaat wegbezuinigen. Nieuw Goes vindt dat élk dorp recht heeft op een 

bibliotheekvoorziening. Of dit per sé moet in de vorm van een bibliobus is de vraag. Het is denkbaar dat een kleinschalige en 

qua boekeninhoud wisselende bibliotheek ondergebracht wordt in bijvoorbeeld een dorpshuis. NG vindt deze voorziening 

heel belangrijk voor de leefbaarheid en (taal)educatie van met name kinderen. Maar ook volwassenen, bijvoorbeeld 

ouderen die slecht ter been zijn, hebben baat bij deze voorziening. De pinautomaat die in de bibliobus aanwezig is, blijkt 

bovendien heel handig.  

 

In het verleden vonden er bewonersavonden plaats. Bij iedereen in het dorp viel dan een persoonlijke uitnodiging op de 

deurmat. De inwoners konden meediscussiëren en de conclusies gingen richting het Stadskantoor. Deze avonden waren 

een groot succes, maar zijn helaas wegbezuinigd. Nieuw Goes is er groot voorstander van om deze bewonersavonden 

opnieuw in te voeren! Het is namelijk belangrijk dat u als inwoner meer inspraak krijgt in het beleid.   

 

Een van de beste plekken om ons idee van een burgerbegroting toe te passen is bij de dorpsraden. Een deel van (of geheel) 

het dorpsbudget kan op deze manier op een directe democratische wijze verdeeld worden door inwoners van deze dorpen.  

 

Uiteindelijk willen we dorpsraden zoveel mogelijk zelfstandigheid geven om besluiten te maken over hun eigen dorp, in 

samenspraak met inwoners. Om dit in goede banen te leiden zien we daarom graag dat de dorpsraden verder worden 

gedemocratiseerd. Zo denken wij aan dorpsraadverkiezingen.   

 

NG wil dat er voldoende oog is voor het bouwen van nieuwbouwwoningen in de dorpen. Voor de leefbaarheid van onze 

dorpen is het namelijk heel goed als er nieuwe inwoners bijkomen, zeker gezien de vergrijzing. Winkels, scholen en 

sportverenigingen houden zo voldoende draagvlak. Ook staat NG flexibel tegenover het renoveren van bestaande woningen 

of het herstructureren van een bepaald gebied. Hierbij worden verouderde, niet duurzame en te kleine woningen waar geen 

vraag meer naar is gesloopt. Op de vrijgekomen grond worden vervolgens nieuwe, duurzame woningen gebouwd.  

 

 

 

 

 

Tijdens gesprekken met inwoners uit onze dorpen hebben we regelmatig gehoord dat zij vinden dat er 

door de gemeente te weinig naar de kleine kernen wordt geluisterd. Er zou te veel aandacht zijn voor de 

belangen van de stad Goes, en te weinig voor de belangen van bijvoorbeeld Wolphaartsdijk en ’s-Heer 

Arendskerke. Wij begrijpen goed waar dit gevoel vandaan komt: kijk bijvoorbeeld naar de dreigende 

sluiting van Dorpshuis De Griffioen, terwijl in de buurthuizen van Goes wél wordt geïnvesteerd. Als lokale 

partij willen we graag iedere kern aandacht geven.     
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Voorzieningen, zoals winkels, zijn natuurlijk van groot belang voor de leefbaarheid van onze dorpen. NG vindt daarom dat 

soepel moet worden omgegaan met wensen van bestaande ondernemers om uit te breiden. Ook vinden wij dat er flexibel 

moet worden omgegaan met verzoeken voor het openen van nieuwe detailhandelsvoorzieningen. Ontwikkelingen die leiden 

tot een verbetering van het winkelaanbod in onze dorpen moeten niet worden beperkt door starre regelgeving. 

Het huidige College wilde De Griffioen wegbezuinigen. NG vindt juist dat elk dorp in onze gemeente recht heeft op een 

dorpshuis. Een dorpshuis is van essentieel belang voor de leefbaarheid. Het is dé plaats waar activiteiten kunnen worden 

georganiseerd waarbij burgers samen kunnen komen. Het reddingsplan voor De Griffioen is volgens NG met te veel 

onzekerheden omgeven. NG vindt dat de gemeente Goes de taak heeft om het dorpshuis in eigen beheer te houden, en ook 

periodiek te onderhouden. Gemeenschapsgeld is er namelijk door inwoners en moet dus ook vóór inwoners worden 

gebruikt.   

 

De Veerweg is niet veilig genoeg. NG wil daarom dat de Veerweg vanaf de t-splitsing van de Papeweg tot aan de kruising met 

de Aardebolleweg wordt voorzien van fietsstroken en wegversmallingen, om de Veerweg (optisch) smaller te maken. Vanaf 

de kruising met de Aardebolleweg tot aan het Wolphaartsdijkseveer moet aan beide zijden een vrij liggend fietspad komen. 

 

NG staat positief tegenover het idee om het voetpad dat begint bij de Oostkerkestraat door te trekken onderlangs de 

Molendijk richting de kruising met de Burgemeester Hackstraat en Oudelandsedijk. Dit zal een aantrekkelijke recreatieve 

route zijn. Aansluitend ziet NG graag dat het momenteel onveilige kruispunt, waar bovengenoemde straten samenkomen, 

wordt aangepakt door een veilige oversteekplaats te realiseren. 

 

Jaren geleden is de Aardebolleweg verlengd waardoor een aansluiting ontstond met de Langeweg (de weg langs het 

buurtschap Roodewijk). Het verkeer richting het Veer dat door Wolphaartsdijk reed moest hierdoor verminderd worden. 

Ondanks deze goede maatregel rijden er nog steeds te veel mensen via onder andere de Lepelstraat richting de 

recreatiezone. Volgens NG is o.a. de gebrekkige bewegwijzering hier schuldig aan. Daarom willen wij dat de bewegwijzering 

wordt aangepast en uitgebreid, bijvoorbeeld op de Deltaweg vanaf de A58. Het moet duidelijker worden voor toeristen dat 

men voor de recreatiezone Wolphaartsdijk rechtdoor moet, waardoor men pas bij de stoplichten bij Roodewijk linksaf slaat. 

Door de bewegwijzering aan te pakken, komt het bestemmingsverkeer sneller ter plaatse en zal het verkeer dat door het 

dorp komt verder afnemen. 
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Vanuit ’s-Heer Arendskerke hebben we signalen ontvangen dat er geluidsoverlast plaatsvindt vanuit de A58. Daarom zijn 

wij voor het plaatsen van een natuurlijke geluidswal, om deze overlast effectief op te lossen.  

 

Fietsers die vanuit ’s-Heer Arendskerke naar Goes gaan, rijden vaak via de Wissekerkseweg, Theuniswegeling en 

Sinoutskerkseweg. Deze wegen zijn smal, waardoor fietsers in onveilige situaties terecht komen. Daarom wil Nieuw Goes 

hier de verkeersveiligheid flink verbeteren, door fietsstroken aan te leggen en de weg te verbreden.  

NG vindt dat het huidige ‘niveau’ van bedrijvigheid op het bedrijventerrein bij Eindewege het maximum is. Toestaan van 

zwaardere bedrijvigheid vinden wij onwenselijk. NG is van mening dat het woongenot van de inwoners van Eindewege en ’s-

Heer Arendskerke niet verstoord mag worden door een bedrijf dat bijvoorbeeld voor een toename van de geluidsoverlast 

zorgt.  

Geregeld wordt er te hard gereden in de Arendstraat, wat voor onveilige situaties zorgt. NG wil daarom dat er 

verkeersremmers zoals wegversmallingen worden gerealiseerd, zodat ook de fietsveiligheid toeneemt. 

 

Het Poelbos is een fijne plek om te wandelen of fietsen, maar is echt aan een opknapbeurt toe. Daarom is Nieuw Goes 

voorstander van het verbeteren van de paden en willen we graag meer activiteiten mogelijk maken in het Poelbos. Zo zien 

we veel potentie in een avontuurlijk wandelpad en extra voorzieningen voor kinderen.  

 

De Sinoutskerkseweg richting de Ploegweg is op het moment niet veilig genoeg voor fietsers, zeker voor schoolgaande 

kinderen. Daarom wil Nieuw Goes graag dat hier een fietspad komt. 

 

Op het moment moeten inwoners van het oosten van ’s-Heer Hendrikskinderen behoorlijk omrijden als ze via de Ploegweg 

naar Goes willen gaan. Daarom wil Nieuw Goes een fietspad vanuit het oosten van ’s-Heer Hendrikskinderen naar de 

Ploegweg. Zo maken we een betere verbinding tussen dorp en stad!  

 

Links afslaan naar de Velluweweg vanaf de Nieuwe Rijksweg zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Wie vanuit Goes komt, 

kan bij de stoplichten bij het café op een veilige manier het dorp in. NG vindt dan ook dat links afslaan naar de Velluweg bi j 

het kruispunt met de Westerweg verboden moet worden omwille van de veiligheid. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het 

sluipverkeer in de Velluweweg zal afnemen. 
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Het huidige college heeft besloten om een IKC (integraal kindcentrum) te bouwen aan ze Zomerweg in Kloetinge. Wij zien 

grote problemen die zouden kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan files, maar ook aan onveilige verkeerssituaties voor 

de schoolgaande jeugd. Daarom wil Nieuw Goes dat de gemeente alle nodige maatregelen neemt om deze problemen 

zoveel mogelijk te beperken.  

 

Hoewel er op een groot gedeelte van de Oostmolenweg een snelheidslimiet van 30 km per uur geldt, wordt er vaak te hard 

gereden. NG ziet graag dat er snelheid beperkende aanpassingen worden gedaan aan de Oostmolenweg, zodat de 

(verkeers)veiligheid toeneemt. 

 

Met het oog op de nieuwe school is het belangrijk dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de fietsroute naar 

Kloetinge verbetert. De reconstructies aan (het kruispunt van) de Buys Ballotstraat en Patijnweg dragen hieraan bij. Maar 

NG ziet ook graag een betere fietsverbinding tussen enerzijds het Oostmolenpark en Riethoek en anderzijds Kloetinge. NG 

denkt bijvoorbeeld aan het op elkaar laten aansluiten van de Jan Wolkerslaan en Parallelweg. Zo hoeven fietsers niet meer 

via de Buys Ballotstraat te gaan. Ook denken wij aan een vrij liggend fietspad vanuit Oostmolenpark langs de waterleiding 

richting de spoorwegovergang van de Oostmolenweg. 

 

Nieuw Goes merkt dat sommige delen van Kloetinge moeilijk toegankelijk zijn met een rolstoel of rollator. Daarom willen 

wij er graag werk van maken om het dorps zo rolstoelvriendelijk mogelijk te maken.  

 

Ook in Kloetinge is er een tekort aan betaalbare (sociale huur-)woningen. Bijvoorbeeld jongeren willen wel in Kloetinge 

wonen, maar komen niet of nauwelijks aan een betaalbare woning. NG wil daarom meer huurwoningen in Kloetinge, 

waarvan een deel sociale huur. Door bijvoorbeeld nieuwe levensloopwoningen komen gewone huurwoningen vrij voor 

jongeren. Ook moeten er meer goedkope starterskoopwoningen komen. De gemeente moet hier volgens ons actiever op 

inzetten. Er wordt momenteel wel volop gebouwd, zoals in de Riethoek, maar dit zijn woningen die veel mensen niet kunnen 

betalen.   

Op het moment is het aanbod van speelvoorzieningen in zowel Wilhelminadorp als Kattendijke beperkt. Om kinderen te 

motiveren gezond buiten te spelen zijn we daarom voorstander van meer speelvoorzieningen.  

 

Ondanks de aanwezigheid van verkeersdrempels wordt er nog regelmatig te hard gereden in de Brugstraat. NG wil daarom 

ook andere maatregelen, zoals wegversmallingen, zodat het hardrijden wordt bemoeilijkt. Ook op de Westhavendijk en 

Oosthavendijk zijn deze nodig. Daarnaast moeten de fietsstroken hier duidelijker worden aangegeven. In de I.G.J. van Den 

Boschstraat zouden meer drempels kunnen komen.  

 

Momenteel is de stoep op de Westhavendijk erg smal. NG wil dat deze verbreed wordt zodat ook mensen met een 

kinderwagen, rolstoel, rollator of scootmobiel ook van de stoep gebruik kunnen maken. 
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In onze gemeente wonen ongeveer 38.000 inwoners. Daar kunnen we gebruik van maken bij het onderhandelen met 

zorgverzekeraars! Zo kunnen we lagere tarieven voor het basispakket regelen. De gemeente stelt hierbij een zorgpakket 

samen, waarna zorgverzekeraars tegen elkaar opbieden om een jaar lang het alleenrecht te hebben om dit pakket te mogen 

aanbieden aan de inwoners van onze gemeente. Na ieder jaar wordt er opnieuw onderhandeld, zodat er sterke concurrentie 

ontstaat tussen deze verzekeraars. Ze willen natuurlijk allemaal graag het tijdelijke alleenrecht verkrijgen op deze 

collectieve zorgpolis. De gemeente Rotterdam is hier volop mee bezig, waarbij de uitkomsten erg positief zijn. Dit bespaart u 

geld, terwijl u nog steeds de vrijheid heeft om een ander pakket te kiezen. Kracht in eendracht dus! Dit systeem zouden we in 

de toekomst zelfs kunnen uitbreiden naar een Bevelandse polis, of zelfs een Zeeuwse polis. 

 

Wachtlijsten bij de (jeugd)zorg moeten verkort worden en de communicatie moet versimpeld worden. Procedures moeten 

hierbij gelijk worden getrokken. Daarom wil Nieuw Goes één centraal loket inrichten waar inwoners die zorg nodig hebben 

terecht kunnen. Zo wordt u niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Daarnaast willen we graag minder papierwerk 

voor mensen die als huishoudelijke hulp werken. Zo blijft er meer tijd over voor het echte werk!  

 

Veel ouderen ondervinden mentale klachten, waaronder depressie, doordat zij het idee hebben dat hun leven geen zin meer 

heeft. Een flinke groep ouderen mist namelijk plezier in hun leven, terwijl er genoeg gezellige en leuke activiteiten kunnen 

worden georganiseerd! Nieuw Goes wil daarom organisaties die activiteiten voor ouderen organiseren ondersteunen. Zo 

zullen wij hen organisatorisch helpen. Zo wordt het welzijn van deze belangrijke groep inwoners verzekerd!  

 

Om te voorkomen dat er te veel beroep wordt gedaan op kinderen als mantelzorger, wil Nieuw Goes dat bij de 

indicatiestelling voor hulp in het huishouden de aanwezigheid van een kind of jongere niet meetelt. Zo zorgen we ervoor dat 

kinderen kind kunnen zijn, in plaats van fulltime mantelzorger.  

 

De best mogelijke zorg moet ook in onze gemeente beschikbaar zijn. Daarom zet Nieuw Goes in op het verder verbeteren 

van de kwaliteit van de zorg in het ADRZ, ondanks dat dit een taak is van de landelijke overheid. Wij zullen via gesprekken 

onze stempel drukken op de kwaliteit van de zorg binnen het ADRZ.  

 

Een deel van de inwoners die gebruik maakt van regelingen zoals de Wmo krijgen te maken met eigen bijdragen. Wanneer 

er veel zorg ingekocht moet worden kan hierdoor een stapeling van eigen bijdragen ontstaan. Dit zorgt soms voor veel 

financiële problemen bij de hulpbehoevende. Wij willen hiervoor regelingen treffen zodat de financiële druk wordt 

verminderd.  

 

 

De gemeente heeft te maken met de decentralisatie van verschillende zorgtaken. Zo zijn jeugdzorg en de 

PGB nu een taak van de gemeente. Nieuw Goes ziet dat de landelijke overheid veel te weinig geld 

beschikbaar stelt om de steeds groter wordende hoeveelheid taken uit te voeren. Wij zien dit als een 

bezuiniging die ten koste gaat van mensen die zorg nodig hebben. Nieuw Goes wil daarom zoveel mogelijk 

van deze bezuinigingen compenseren vanuit de gemeente. Ook bieden wij duidelijke oplossingen voor 

problemen in onze zorg. 
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De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt wat ons betreft ruimhartig toegepast. Het volledige budget zal dus 

worden gebruikt waar het voor dient. Er zullen dus geen zorg- en ondersteuningsgelden achterblijven bij de gemeente. Geld 

voor zorg moet worden besteed aan zorg! 

 

Nu komen er vaak veel verschillende zorgverleners bij één hulpbehoevende over de vloer. Nieuw Goes wil met oog op 

privacy en persoonlijke aandacht dat zoveel mogelijk hulpbehoevenden vaste zorgverleners krijgen. Dit zorgt voor 

persoonlijkere hulpverlening, wat goed is voor de hulpbehoevende. 

 

Het internet is voor veel mensen een onmisbaar onderdeel van hun leven geworden. Toch zijn er groepen mensen, met 

name ouderen, die nog niet goed kunnen omgaan met internet. Dit vorm een beperking om volledig mee te kunnen doen in 

een maatschappij die steeds meer gericht is op technologie. Daarom zal Nieuw Goes via cursussen en een 

informatiecampagne deze groepen helpen met het volledig meedraaien in onze digitale maatschappij.  

 

Wij willen mantelzorgers een kosteloze parkeervergunning bij hun zorglocatie geven. Zo wordt het hen wat makkelijker 

gemaakt om hun belangrijke werk uit te kunnen voeren. 

 

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in een vertrouwde omgeving. Daarom wil Nieuw Goes een 

budget voor woningaanpassing vrijmaken. Met dit budget kunnen woningen zo worden aangepast dat deze 

levensloopbestendig worden gemaakt, wat ideaal is voor ouderen en mindervaliden.  

 

Via een urgentieverklaring kunnen mantelzorgers snel een huurwoning krijgen in de buurt van de persoon waar zij 

mantelzorg aan verlenen. Zo maken we het werk van onze mantelzorgers een stukje makkelijker! 

 

Er komen steeds meer ICT-toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het 

automatisch aan- en uitschakelen van verlichting. Met deze domotica kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen 

omgeving blijven wonen. Daarom willen we bij nieuwe ouderenwoningen het comfort van ouderen vergroten door deze 

domotica in te laten bouwen. 

 

De zorg is een enorm netwerk van allerlei organisaties en regelingen. Daardoor kan het voor veel inwoners overweldigend 

zijn wat er allemaal geregeld moet worden. Juist hierom pleit Nieuw Goes voor één contactpersoon als ambtelijke bijstand. 

Zo houden we het begrijpelijk en vlot!  

 

De landelijke overheid geeft steeds meer taken aan de gemeente, zonder dat hier genoeg geld voor wordt uitgereikt. Dit 

heeft als gevolg dat deze taken verslechteren in kwaliteit en maar beperkt uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor krijgen 

mensen soms niet de zorg die ze wél nodig hebben. Daarom zetten wij alles op alles om zoveel mogelijk gemeenten te 

verenigen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten om druk te zetten op de landelijke overheid, zodat gemeentes wel de 

middelen krijgen die ze nodig hebben.  
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Er is momenteel een tekort aan werkplaatsen voor mensen die om wat voor reden dan ook geen (volledig) betaald werk 

kunnen doen. Er zijn wel plaatsen voor mensen met een indicatie, dit wordt ‘geïndexeerde zorg’ genoemd. Maar voor 

mensen zonder zo’n indicatie is er momenteel te weinig aanbod in de gemeente Goes. Daarom willen wij dat de gemeente 

zich harder gaat inzetten voor meer werkplaatsen, zodat meer mensen aan een zinvolle, leuke en leerzame dagbesteding 

geholpen kunnen worden.  

 

Nieuw Goes staat volledig achter het motto: ‘’voorkomen is beter dan genezen’’. Er wordt momenteel echter veel 

opgeschaald en doorverwezen naar intensievere behandelmethoden, waarbij snel naar zware methodieken wordt 

gegrepen. Deze zware, tweedelijnszorg kost echter heel veel geld. Preventie kan echter veel onnodig leed en daarmee veel 

kosten besparen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente meer inzet op preventie. Jongerenwerkers zijn hiervoor heel 

belangrijk. Wij vinden dat daar niet op bezuinigd mag worden. 

 

Mantelzorgers doen ontzettend belangrijk werk. Werk dat ook het leven van de mantelzorger ingrijpend verandert. Er zou 

nog meer waardering voor deze mensen moeten zijn. Daarom wil Nieuw Goes dat er meer activiteiten voor mantelzorgers 

worden georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een leuk dagje uit voor de mantelzorgers, maar ook 

door leerzame activiteiten te organiseren. Hier kunnen tips worden gegeven die het mantelzorgwerk kunnen verlichten. 

 

De gemeente Goes wil veel zorgtaken (deels) zelf doen. De gemeente gaat te veel op de stoel van de deskundige zitten. In 

omliggende gemeenten is dit anders geregeld: daar wordt de zorg overgelaten aan professionele zorgorganisaties. De 

gemeenten zeggen daar wat de richting moet zijn (beleidsvisie). De manier waarop de gemeente Goes de zorg nu heeft 

georganiseerd is een van de oorzaken van het grote tekort op de jeugdzorg. Nieuw Goes wil daarom dat de gem eente meer 

taken overhevelt aan deskundigen en zelf alleen nog de lijnen uitzet.  

 

Van kinderen die een scheiding meemaken, hebben velen daar last van. Sommigen hebben na de scheiding geen contact 

meer met een van hun ouders. De kans op schade is het grootst als de ouders veel ruziën of een van hen psychische of 

financiële problemen krijgt. Een scheidingsloket kan helpen om de schade bij een scheiding te verkleinen. In Zoetermeer 

gebeurt dit al. Ouders kunnen bij dit loket terecht voor al hun vragen en worden hier doorverwezen naar de juiste 

hulpverleners. Belangrijk is dat elk gezin een vaste begeleider krijgt, deze persoon weet dan precies wat er speelt, zodat 

het emotionele verhaal niet continu opnieuw hoeft te worden verteld. Het scheidingsloket is er ook voor ouders die al 

gescheiden zijn of over een scheiding nadenken. Voor dit laatste wordt gekeken of therapie een scheiding nog kan 

voorkomen. Voor kinderen zijn er trainingen waarin ze leren omgaan met de scheiding van hun ouders. NG ziet daarom 

graag dat Goes ook een scheidingsloket krijgt. 
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Of u nou een brood wilt kopen of naar de kerk wilt op zondag, die vrijheid moet er zijn! Daarom laten wij koopzondagen 

volledig vrij: als een ondernemer dat wil, mag hij/zij iedere zondag open zijn. Het organiseren van koopzondagen laten we 

dan ook over aan ondernemers zelf.  

Wat Nieuw Goes betreft komt er een moderne en aansprekende toeristische route: de Ganzenroute. Via tegeltjes in de 

straten leidt de Ganzenroute bezoekers langs de mooiste en meest interessante plekken die onze stad rijk is.  Langs deze 

route komen wat ons betreft leuke informatiebordjes met interessante historische verhaaltjes. Daarnaast zien wij ook 

mogelijkheden voor een fietsroute via hetzelfde idee. Deze zal langs de mooie plaatsen in onze dorpen lopen.    

Goes heet niet voor niets Ganzenstad! Het is tijd voor een herkenbare en gevleugelde mascotte die kan worden gebruikt in 

allerlei onderdelen van toeristische promotie, zoals de Ganzenroute. Deze mascotte wordt wat ons betreft Guus de Gans. 

Dit zorgt voor blijvende herkenbaarheid en spreekt (toeristische) bezoekers aan.    

De toeristenbelasting wordt geheven op onze toeristische ondernemers, maar levert hen zowel financieel als 

administratief lasten. Door het afschaffen van deze belasting krijgen ondernemers meer (financiële) ruimte om hun zaak uit 

te baten, wat onze gemeente krachtig en levendig houdt. Daarnaast wordt onze gemeente hierdoor aantrekkelijker voor 

nieuwe ondernemers. Een mooie impuls voor onze economie! 

 

Op het moment betaalt u twee keer hondenbelasting! Er bestond namelijk al een hondenbelasting, die bij de 

onroerendezaakbelasting was gevoegd. Het huidige college heeft vervolgens nog een extra aparte hondenbelasting 

ingevoerd, terwijl de hondenpoepzakjes zijn wegbezuinigd. Voor ons is dit onaanvaardbaar: wij willen deze extra 

hondenbelasting afschaffen en de hondenpoepzakjes terugbrengen.  

 

Voor doorreizende bezoekers met een camper kan het lastig zijn om te parkeren in onze gemeente. Daarom is Nieuw Goes 

voorstander van parkeerplaatsen voor campers op het Molenplein. Dit dient slechts als parkeervoorziening: als men wil 

overnachten dient men een camping op te zoeken.    

Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te ondernemen. Daarom moet er één centraal loket komen waar 

ondernemers terecht kunnen met al hun vragen en verzoeken. Wel zo makkelijk! 

 

 

Goes heeft een prachtige historische binnenstad en noemt zichzelf zeer terecht "Het winkelhart van 

Zeeland."  Nieuw Goes wil dat deze kansen nog beter benut worden! Toerisme kan een bijdrage leveren aan 

het behouden en het versterken van de Goese binnenstad. Dat is voor iedere Goesenaar goed. Daarnaast 

hebben wij plannen om ook in de toekomst onze binnenstad levendig te houden. De binnenstad moet 

extra’s bieden ten opzichte van winkelen via internet. Daar gaan we werk van maken! 
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Onze ondernemers betalen behalve precariobelasting ook nog reclamebelasting. Zij moeten daardoor belasting betalen 

voor bijvoorbeeld het bedrijfslogo op hun pand. Dit kan voor sommige ondernemers flink in de papieren lopen! Om hen extra 

ademruimte te geven, pleiten wij ervoor om deze belasting af te schaffen.  

 

Nieuw Goes wil voor ondernemers flitsvergunningen: over deze vergunningen wordt binnen 25% van de wettelijke termijn 

beslist. Hiermee brengen we extra dynamiek in onze lokale economie! 

 

Tegenwoordig hoef je de deur niet meer uit om aankopen te doen. Daarom is het belangrijk dat de binnenstad extra’s biedt 

die je thuis niet hebt. Hierbij valt te denken aan een binnenstad waar het prettig is om te zijn: de openbare ruimte moet erg 

uitnodigend en aantrekkelijk zijn. Daarom zij we voorstander van extra groen en een uitbreiding van het aantal 

zitgelegenheden in de winkelstraten.  

 

Het is belangrijk dat de parkeertarieven worden verlaagd. Dit is voor veel mensen namelijk een reden om niet of minder te 

gaan winkelen. Door de parkeertarieven te verlagen, geven we onze binnenstad een extra impuls. Daarnaast moet parkeren 

in de historische binnenstad duurder zijn dan parkeren aan de rand van het centrum. Zo promoten we het gebruik van de 

parkeergarages.   

 

Een subsidieambtenaar is iemand die zich volledig bezighoudt met het verkrijgen van zoveel mogelijk subsidies van 

bijvoorbeeld de EU. Door effectief gebruik te maken van zo’n ambtenaar verdient deze zich niet alleen terug, er kan zelfs op 

verdiend worden! 

 

Wij willen geen nieuwe bedrijventerreinen zolang de bestaande niet (grotendeels) volgebouwd zijn. Verouderde terreinen 

moeten opnieuw ontwikkeld worden. Op deze manier houden we onze bedrijventerreinen toekomstbestendig! 

 

Veel toeristen passeren Goes op weg richting de kust. Dit biedt unieke kansen, aangezien al dit verkeer onze mooie stad 

passeert. Daarom wil Nieuw Goes graag aanlokkelijke promotieborden om deze toeristen te verleiden ook een dagje naar 

Goes te komen! 
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Nieuw Goes merkt dat er momenteel een tekort is aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Daarom gaan wij ons 

inzetten om dit aantal te verhogen. Zo worden de wachtlijsten verkort en zullen inwoners die een sociale huurwoning nodig 

hebben deze makkelijker kunnen krijgen. Daarom moet de gemeente een lagere grondprijs rekenen bij de ontwikkeling van 

deze sociale huurwoningen. 

 

Onze voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die extra hulp nodig hebben. Fraudeurs maken hier misbruik van, door geld 

wat bedoeld is voor kwetsbaren voor zichzelf op te eisen. Wat ons betreft komt hier een zerotolerance-beleid op!  

 

Nieuw Goes ziet te vaak gevallen waarbij mensen in een uitkeringssituatie er op achteruit gaan zodra zij gaan werken. Dit 

wordt ook wel armoedeval genoemd. Wij zien dit als een groot probleem voor uitkeringsgerechtigden en de gemeente. 

Daarom willen wij dat armoederegelingen die hiervoor zorgen bijgesteld worden. Gaan werken moet altijd lonend zijn! 

Wanneer iemand gebruik wil maken van het sociale stelsel voor minima, de bijstand, dan kan de gemeente hier eisen aan 

stellen. Nieuw Goes vindt dat bijstand alleen moet worden verleend aan geïntegreerde inwoners, waar van vast staat dat zij 

zich hier blijvend kunnen vestigen. Daarom stellen we het beheersen van de Nederlandse taal als eis voor de bijstand. Ook 

moet vast staan dat het verblijfsrecht niet vervalt voordat bijstand wordt verleend.    

 

Nieuw Goes vindt het goed om een reserve te creëren voor sociale zekerheid. Op deze manier worden ontvangers van 

sociale zekerheid niet getroffen in het geval van financiële problemen bij de gemeente. 

 

Om mensen die langdurig in de bijstand zitten te helpen met het vinden van nieuw werk, en hen actief deel te laten nemen 

aan de maatschappij, zijn wij voorstander van vrijwilligerswerk. Hierbij is het wel belangrijk dat het vrijwilligerswerk geen 

betaalde banen inneemt. Daarnaast zien we graag dat er vanuit de gemeente mogelijkheden komen om 

bijstandsgerechtigden aan opleidingen te helpen.   

 

Voor Nieuw Goes is schuldsanering zoveel mogelijk een eenmalige hulp, maar moet deze hulp wel uitgebreid worden. Juist 

door het stellen van een eenmalige ‘grens’ worden mensen gemotiveerd om niet terug te vallen in diepe schulden, wat in het 

belang is van de hulpbehoevende.  

 

Naast een tekort aan sociale huurwoningen zien we een tekort aan goedkope starterswoningen in Goes. Wij vinden het 

belangrijk om voldoende starterswoningen in onze gemeente te hebben, juist om te promoten dat jongeren in Goes blijven.  

 

Het is voor Nieuw Goes belangrijk dat iedere inwoner verzekerd is van een bestaansminimum. Daarom 

willen wij ervoor zorgen dat inwoners die gebruik moeten maken van sociale zekerheid niet de dupe 

worden van bezuinigingen of misbruik van het systeem. Onze focus ligt hierbij op het ondersteunen van 

werklozen om hen weer aan werk te helpen. Een van de focuspunten hierbij is het voorkomen van 

armoedeval, zodat gaan werken ook echt loont. 
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De wachtlijsten bij sociale huurwoningen zijn lang en het verlenen van voorrang aan statushouders zou het moeilijker 

maken voor anderen om een woning te verkrijgen. Daarom krijgen statushouders wat ons betreft geen voorrang op sociale 

huurwoningen: ook zij komen op de gewone wachtlijst. Wel willen wij zorgen voor tijdelijke huisvesting voor deze groep.   

 

Door het levensloopbestendig inrichten van (sociale) huurwoningen krijgen ouderen de kans om langer in hun vertrouwde 

omgeving te blijven wonen. Dit voorkomt noodgedwongen verhuizingen en eenzaamheid. 
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Nieuw Goes is tegen belastingverhogingen boven de inflatiecorrectie. We moeten via een strak begrotingsbeleid juist 

zorgen voor lastenverlichting.  

Een voorbeeld hiervan is het tropische bos bij het Omnium. Bij de Gemeente Goes rekende men op jaarlijks grote 

hoeveelheden bezoekers. Helaas werd uiteindelijk maar een klein deel daarvan gerealiseerd. Het gevolg? Grote kosten 

voor u als belastingbetaler. Laat het ondernemerschap over aan échte ondernemers. Wat ons betreft gaat de gemeente dus 

geen projecten uitvoeren die ook door een ambitieuze ondernemer gedaan kunnen worden.  

Om ervoor te zorgen dat de financiën van onze gemeente op orde zijn, willen wij zoveel mogelijk leges kostendekkend 

maken. Hierdoor moeten tekorten op leges niet meer worden opgevuld vanuit andere inkomsten. 

Voor Nieuw Goes is het onacceptabel als het bestuur een begroting presenteert die niet sluitend is. De rekening wordt 

hiermee namelijk naar de volgende generatie gestuurd!  

Ook Nieuw Goes ziet het nut van citymarketing en het promoten van onze gemeente, maar naar onze mening gaat er 

momenteel te veel geld naar deze projecten. Ook hebben wij twijfels bij de effectiviteit van sommige onderdelen. Daarom 

kiezen wij ervoor hierop te besparen.    

Wij zien het financieren van kunst niet als taak van de overheid maar als een taak voor burgers zelf. Voor ons zijn 

kunstenaars artistieke ondernemers.  Daarom willen wij besparen op subsidies voor kunst.  

 

Voordat er bezuinigd wordt op zaken die inwoners treffen, zijn wij altijd voorstander om eerst op de eigen organisatie te 

besparen. Daarom kijken wij kritisch naar uitgaven binnen de eigen organisatie: alleen het strikt noodzakelijke moet blijven.   

 

Nieuw Goes ziet graag dat zoveel mogelijk gesubsidieerde organisaties op eigen benen gaan staan. Daarom willen wij 

zoveel mogelijk afbouw van subsidies. Tegelijkertijd willen wij deze organisaties ondersteunen met het vinden van 

commerciële activiteiten die de vermindering in subsidie kan opvangen. Uiteraard is een organisatie als de bibliotheek van 

zo’n groot maatschappelijk belang dat hier geen subsidievermindering zal plaatsvinden, mede omdat het voor zo’n 

organisatie lastig is om commerciële activiteiten te starten. 

 

Op het gebied van financiën staat onze gemeente er niet rooskleurig voor: er zijn behoorlijke schulden en 

alleen met een sterk financieel beleid kunnen we deze schuldenberg verkleinen. Het huidige college heeft 

flink moeten bezuinigen, maar heeft in sommige gevallen verkeerde keuzes gemaakt. Denk bijvoorbeeld 

aan het bijna wegbezuinigen van Historisch Museum de Bevelanden. Ons financieel beleid is erop gericht 

om geen belastingverhogingen door te voeren, en puur te besparen op zaken waar wij weinig prioriteit in 

zien.  
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In vergelijking met het eigen personeel is externe inhuur vaak veel duurder! Daarom streeft Nieuw Goes ernaar om externe 

inhuur binnen onze gemeenteorganisatie tot een minimum te beperken. In plaats daarvan willen wij het eigen personeel zo 

goed mogelijk cursussen en opleidingen aanbieden die de benodigde vaardigheden verzorgen aan de eigen organisatie. 

Uiteindelijk zal dat op de lange termijn goedkoper zijn.    

 

Nieuw Goes gaat zo zuinig mogelijk om met gemeenschapsgeld. Dat betekent dus geen dure nieuwjaarsfeestjes of 

afscheidsrecepties. Ook zien wij niets in het besteden van gemeenschapsgeld aan zaken waar gewone inwoners weinig  

tot niets aan hebben, zoals het VNG-congres.  
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Het voorkomen en aanpakken van onderwijsachterstanden is een taak van de gemeente. Nieuw Goes wil hierbij inzetten op 

schakelklassen en wil extra aandacht voor activiteiten die taalbevorderend zijn. Daarnaast willen wij ook graag extra 

aandacht met betrekking tot voor- en naschoolse educatie. Nieuw Goes maakt zich daarom hard voor een lokaal educatieve 

agenda waarin het aanpakken van onderwijsachterstand prioriteit nummer één is! 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van basisschoolleerlingen die meer dan 6 kilometer van hun school 

wonen. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen die door hun handicap niet 

(zelfstandig) kunnen reizen. Nieuw Goes vindt dat iedere leerling het recht heeft om zijn school op een eenvoudige manier te 

kunnen bereiken. Zeker voor scholieren met een handicap moet er een ruimhartig beleid zijn op dit vlak: als iemand het 

nodig heeft, krijgt diegene het. 

 

Onze gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De gemeente is dus verantwoordelijk voor een behoorlijke 

staat van schoolgebouwen. Les krijgen in een schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd heeft voor NG grote 

prioriteit. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze schoolgebouwen. Het is dus 

belangrijk om een goede afstemming te hebben met schoolbesturen, zodat de staat en de voorzieningen van 

schoolgebouwen voldoen aan de vraag van leerlingen en leerkrachten. Daarnaast moet de beschikbaarheid van 

schoolruimtes op orde zijn, zodat er geen tekort is aan lokalen. 

Excellerende leerlingen krijgen naar onze mening te weinig mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen. Daarom 

wil Nieuw Goes graag projecten voor hoogbegaafden invoeren.  

De Provincie is momenteel bezig met het project Campus Zeeland. Dit project staat nog in de beginfase. Daarom wil Nieuw 

Goes dat onze stad zichzelf kandidaat stelt als een locatie waar deze unieke vorm van onderwijs zich kan vestigen. Wij zien 

onze stad als een geweldige locatie, juist vanwege de centrale ligging in Zeeland.   

 

Goes heeft een belangrijke sportlocatie in handen in de vorm van het CIOS. Deze kernlocatie kan gebruikt worden ter 

promotie van het sporten in onze gemeente. Zo kunnen basisscholen professionele stagairs vanuit het CIOS gebruiken bij 

hun gymlessen. Dit kan nog meer leerlingen enthousiast maken om te blijven sporten! 

Nieuw Goes vindt dat soepel moet worden omgegaan met de onroerendezaakbelasting voor sportverenigingen, omdat zij 

een belangrijke sociale en maatschappelijke functie hebben. Mocht het nodig zijn om deze verenigingen levendig te kunnen 

houden, dan staan wij positief tegenover een (eenmalige) korting op de OZB.     

 

 

Goes heeft een aanzienlijk aanbod aan onderwijs. Zo zijn er behalve basisscholen en middelbare scholen 

bijvoorbeeld ook het CIOS en speciaal onderwijs. Nieuw Goes wil graag het bestaande onderwijsaanbod 

verbeteren en waar mogelijk uitbouwen, door bijvoorbeeld in te zetten op het aantrekken van nieuwe 

onderwijsinstellingen. Daarnaast is sport belangrijk voor onze gezondheid. Daarom bieden we graag 

steun aan sportverenigingen.  
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Zeeland is een waterrijke provincie. Hierdoor is het van groot belang dat kinderen goed weten wat zij moeten doen als zij in 

het water vallen, of hoe ze hulp moeten vragen als iemand anders in het water is gevallen. Zulke lessen kunnen 

levensreddend zijn. Daarom is Nieuw Goes hier groot voorstander van! 

 

Nieuw Goes is er voorstander van om gastsprekers langs middelbare scholen te laten gaan, om het onderwerp LHBT 

bespreekbaar te maken onder scholieren. Wij hopen hiermee de acceptatie van deze bevolkingsgroep te vergroten. 
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Nieuw Goes ziet een duidelijke vraag naar studentenwoningen in onze stad, terwijl het aanbod erg beperkt is. Om de 

aantrekkelijkheid van onze gemeente voor studenten te vergroten willen we daarom meer studentenwoningen realiseren! 

Een voorbeeld van een mogelijke locatie is het leegstaande GAK-gebouw. 

Een vergroting van de duurzaamheid willen wij graag bereiken door het versimpelen en verminderen van regels. Zo wil 

Nieuw Goes dat duurzame of innovatieve opties, zoals zonnepanelen, vergunningvrij zijn.  

Dankzij de welstandscommissie worden Belgische toestanden voorkomen waarbij allerlei stijlen gebouwen willekeurig 

door elkaar staan. Op het moment zijn de regels te streng en de bevoegdheden te groot, waardoor inwoners last 

ondervinden bij bijvoorbeeld het aanpassen van hun woningen. Daarom zien we graag dat op dat gebied de 

welstandscommissie beperkt wordt in haar zeggenschap.   

 

Energiezuinige verlichting betekent voor ons het gebruik van LED-verlichting. Intelligente straatverlichting is daarnaast 

een bijzonder innovatief idee. Hierbij gaat straatverlichting pas op volle kracht branden zodra er iemand in de buurt is. Is er 

niemand in de buurt, dan wordt de sterkte van het licht verminderd. Na een eerste investering zal dit zichzelf jaarlijks 

terugbetalen, Dit vermindert het energieverbruik, is diervriendelijker en zal de lichtvervuiling in onze gemeente flink doen 

dalen.  

 

Wij vinden het een stukje gastvrijheid om aan bezoekers van onze stad openbare toiletten aan te bieden. De huidige locatie is  

verouderd en krijgt wat ons betreft een flinke opknapbeurt! Daarnaast zien we graag een onderzoek naar uitbreiding van 

het aanbod. 

 

Wij merken dat de gemeente in sommige gevallen een te stug bestemmingsplan opstelt, waardoor sommige panden 

onnodig lang leeg staan. Nieuw Goes pleit ervoor om juist op dit soort locaties een flexibel bestemmingsplan op te stellen. 

Hierdoor wordt het makkelijker om een passende invulling te vinden! 

 

Nieuw Goes is voorstander van projecten die een circulaire economie dichterbij brengen. Een circulaire economie houdt in 

dat zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt, waardoor er een cyclus van hergebruik ontstaat. Wat ons betreft een 

prima ontwikkeling! 

 

 

Nieuw Goes ondersteunt de visie dat onze gemeente zo milieuvriendelijk mogelijk moet zijn. Dit willen wij 

niet bereiken door eindeloze subsidies, maar juist door ervoor te zorgen dat het voor inwoners en 

ondernemers aantrekkelijk is om milieuvriendelijke opties te kiezen. Ook zien wij enkele 

milieuproblemen in onze gemeente, zoals lichtvervuiling, die we graag willen aanpakken! Op het gebied 

van ruimte willen we graag meer studentenwoningen. Daarnaast zien we graag op sommige plekken een 

flexibel bestemmingsplan.  
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Nieuw Goes ondersteunt de visie dat er meer duurzame oplossingen gezocht moeten worden, maar windturbines hebben te 

veel negatieve effecten. Zo zijn windturbines dieronvriendelijk, geven geluids- en schaduwhinder, verstoren het 

microklimaat en ontsieren het landschap. In plaats daarvan zien we bijvoorbeeld liever zonnepanelen als duurzame 

oplossing.  

Bij voldoende budget ziet NG graag dat overheidsgebouwen zo energieneutraal mogelijk zijn, door bijvoorbeeld de inzet van 

zonnepanelen en innovatieve technieken. Zo geven we het goede voorbeeld!  

 

Nieuw Goes is voorstander van een positief Diftar-afvalsysteem. Dit systeem bevordert het scheiden van afval met een 

financiële beloning. Het werkt simpel: wie beter zijn afval scheidt, krijgt korting op de afvalstoffenheffing. Tegelijkertijd zijn 

we tegenstander van een negatief Diftar-systeem, waarbij slecht scheiden betekent dat je extra moet betalen ten opzichte 

van de basis. Diftar heeft daarnaast nog meer positieve effecten: het systeem leidt tot meer afvalscheiding en minder 

restafval. Hierdoor zijn de verwerkingskosten van afval lager en daardoor kan dus ook de afvalstoffenheffing naar beneden. 

Een vollere portemonnee én een beter milieu, wie wil dat nou niet? 

 

Wij steunen het initiatief van de gemeente om zoveel mogelijk nieuwe woningen aardgasvrij te bouwen. Op de lange termijn 

bespaart dit kosten, gasleidingen zijn namelijk niet meer nodig, en het is beter voor de natuur. Wat ons betreft een prima 

toekomstvisie! 

 

De afgelopen jaren heeft er in onze gemeente een kaalslag plaatsgevonden. Daarom moet voor iedere boom die in onze 

gemeente verdwijnt een nieuwe boom worden geplant. Dit hoeft niet bij dezelfde locatie te zijn, maar dat heeft wel de 

voorkeur. Een boom heeft namelijk een belangrijke ecologische rol. Ook voor de mens is een boom nuttig, omdat het net als 

andere plantensoorten zorgt voor een zuivere lucht. Daarnaast is wonen in een groene omgeving veel prettiger dan wonen 

in een betonnen jungle.  

 

Bij het Goese Sas ligt Nationaal Park Oosterschelde: het grootste nationale park van Nederland! Op het moment wordt er 

naar de mening van Nieuw Goes te weinig gedaan met deze bijzondere locatie. Daarom zien wij hier graag een 

natuurentreepunt. Ook staan we positief tegenover een uitbreiding van de activiteiten, zoals een volwaardig vogelpunt voor 

alle bezoekers. Daarnaast zien we graag een uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het Goese Sas.  

 

Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten het probleem van zwerfafval verminderen. Een gemeente kan de 

Zwerfafvalvergoeding aanvragen als ze meer gaat doen om zwerfafval te voorkomen en aan te pakken. De 

Zwerfafvalvergoeding wordt door producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen beschikbaar gesteld en 

kan op meerdere manieren worden besteed, bijvoorbeeld door afval simpelweg vaker op te ruimen, maar ook voor 

campagnes op middelbare scholen. Nieuw Goes vindt het heel jammer dat er regelmatig  afval in Goes op straat ligt en wil 

dan ook dat de gemeente de Zwerfafvalvergoeding aanvraagt.  
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Er ligt veel zwerfafval langs doorgaande wegen en langs op- en afritten van snelwegen, bijvoorbeeld in de omgeving van 

fastfoodrestaurants. Om dit probleem te bestrijden is de G-snake ontwikkeld. Dit is een langwerpige afvalbak voor langs de 

weg. Een aantal gemeenten in Nederland heeft al een G-snake. De G-snake wordt daar erg goed gebruikt. Nieuw Goes wil 

daarom dat er ook in Goes G-snakes worden geplaatst op plekken waar dit het hardst nodig is. De Zwerfafvalvergoeding kan 

hieraan besteed worden.  

 

De BeestenBende is een project waarbij in samenwerking met basisscholen kinderen één keer per maand in teams met een 

volwassen begeleider een rondje lopen om hun eigen buurt schoon te houden. De BeestenBende leert kinderen al vroeg dat 

je niet zomaar afval op straat moet gooien. Als dank voor de inzet van de kinderen biedt De Beestenbende de kinderen 

evenementen aan waar zij gratis naartoe kunnen, zowel nationaal als lokaal. Het grootste evenement is de dolfijnenshow 

en het bezoek van een BN’er. Een gemeente kan voor de volledige inzet van de BeestenBende een vergoeding aanvragen. 

Het project De BeestenBende loopt al in veel gemeenten en is daar een groot succes. NG wil daarom dat de gemeente Goes 

zich ook aansluit bij De BeestenBende. 

 

Volgens het KNMI zal het aantal extreme regenbuien gaan toenemen, net zoals langere en hevigere hittegolven en droogte. 

NG wil daarom maatregelen nemen die ervoor zorgen dat onze gemeente beter bestand is tegen dit extreem weer. Dit kan 

bijvoorbeeld door onder wegen grindpakketten of ‘infiltratiekoffers’ aan te leggen waar het water naartoe kan. Het water 

kan dan bijvoorbeeld afgevoerd worden naar groenstroken en bermen, door wadi’s aan te leggen (lage plantsoenen), door 

stoepen te verhogen of door straten aan te passen, door het riool te renoveren en door meer groen aan te leggen. Groen 

zorgt bijvoorbeeld voor schaduw en daardoor verdampt vocht, waardoor het koeler wordt. Ook vindt Nieuw Goes dat we 

moeten investeren in een zogeheten City Tree. Dit is een wand met speciale mossoorten die CO2 en fijnstof uit de lucht 

filteren. Ook zorgt een City Tree voor koeling, de opslag van regenwater, geluidsdemping en meer biodiversiteit. Ook vraagt 

Nieuw Goes aandacht voor het hitte-eilandeffect. Dit houdt in dat het in stedelijk gebied (aanzienlijk) warmer kan worden 

dan in het buitengebied. In gemeentelijke omgevingsplannen moet hiermee rekening gehouden worden door bijvoorbeeld in 

meer groen (bomen) te voorzien. Dit alles hoeft niet meteen te gebeuren. Bij elke vernieuwing van de openbare ruimte die 

toch al gepland stond, kan de gemeente de kans benutten om de gemeente dan meteen aan te passen aan extreem weer. Zo 

worden de kosten fors verminderd. 

De Statiegeldalliantie vraagt het kabinet Rutte en de Tweede Kamer om het statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine 

plastic flesjes. Dit moet ertoe leiden dat het probleem zwerfafval vermindert. De gemeente Goes heeft zich hier sinds kort 

bij aangesloten. Nieuw Goes steunt deze actie. 
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Wijkagenten vervullen een bijzonder positieve rol in het verbeteren van de wijk waar zij actief zijn. Daarom staat Nieuw 

Goes positief tegenover een vergroting van het aantal wijken waar wijkagenten actief zijn. Zo worden wijkproblemen 

sneller geconstateerd en opgelost. Wij willen dat de gemeente zich hierbij houdt aan de landelijke norm: 1 wijkagent per 

5.000 inwoners. Deze norm wordt nog niet gehaald door onze gemeente. Tijd voor meer wijkagenten dus!  

 

Het uitgaansgebied bij de Grote Markt wordt wat Nieuw Goes betreft nog veiliger. Zo komen er tijdens uitgaansuren meer 

controles op harddrugs. Ook komt er een horeca- en gebiedsverbod voor veelvuldige overlastplegers. Daarnaast willen wij 

het cameratoezicht bij uitgaansgelegenheden verbeteren, zodat overlastgevers makkelijker herkend kunnen worden.  

 

Als gemeente moeten we de veiligheid van onze inwoners altijd op plaats één zetten. Daarom wil Nieuw Goes dat onze 

gemeente openheid eist van het Ministerie voor Milieu en Infrastructuur over de inhoud van de giftreinen die door onze 

gemeente rijden. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente en alle veiligheidsdiensten altijd op de hoogte zijn en daardoor 

effectief kunnen optreden in het geval van een ongeluk. 

 

Om fietsendiefstal op bijvoorbeeld het station tegen te gaan, is Nieuw Goes groot voorstander van lokfietsen. Dit zijn fietse n 

met een gps-zender die door de politie worden geplaatst op plekken waar veel diefstal plaatsvindt. Pakt een fietsendief 

deze mee, dan zit de politie ze meteen op de hielen!  

 

De ICT-systemen bij de overheid zijn vaak slecht beveiligd, met alle risico’s van dien. Zo zouden uw persoonsgegevens 

zomaar op straat kunnen belanden. Daarom pleiten wij voor een grondige controle! Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de 

systemen voor onze gemalen en sluizen.  

 

Coffeeshops worden wat ons betreft verplicht om wiet in te kopen bij gecertificeerde bedrijven. De gemeente ziet 

vervolgens toe op handhaving van de kwaliteit via deze certificering. Het liefst zijn wij een gemeentelijke belasting op deze 

wiet. Een deel van deze inkomsten kan worden ingezet voor het financieren van politie-inzet tegen drugscriminaliteit. 

Tegelijkertijd wordt de gebruiker beter beschermd, doordat deze legale wiet gecontroleerd is op schadelijke middelen en 

het THC-gehalte. Daarom zij we voorstander van deelname aan de proef van de landelijke overheid voor gereguleerde 

wietteelt.   

 

Te pas en te onpas wordt gesproken over discriminatie. Echter, wanneer er haatmisdrijven worden gepleegd, zoals geweld 

tegen een persoon op basis van zijn geaardheid, eisen wij een keiharde aanpak. Want een haatmisdrijf, dat is échte 

discriminatie. Onze gemeente moet veilig zijn voor iedereen. Ongeacht geslacht, huidskleur, seksualiteit, geloof of 

levensovertuiging. 

 

 

De gemeente Goes behoort tot een van de meest criminele gemeenten van Zeeland. Dat moet en kán 

anders! Nieuw Goes wil via een tweedelige oplossing criminaliteit hard aanpakken: door zowel de pakkans 

te vergroten als sommige straffen te verhogen. Wat Nieuw Goes betreft krijgen veelvoudige 

overlastplegers per direct een gebiedsverbod. Daarnaast krijgt de politie meer middelen om haar taken uit 

te voeren. Tegenover wijkagenten staan we erg positief: zij weten problemen vaak effectief te signaleren 

en op te lossen.  
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NG is voorstander van cameratoezicht op locaties waar veel overlast plaatsvindt. Tegelijkertijd willen we graag samen met 

de betrokken organisaties verbeteringen in het cameratoezicht realiseren. Zo maken we het werk van de politie een stukje 

makkelijker. 

 

De vuurwerktraditie in Nederland lijkt elk jaar heviger te worden. Door het internet is illegaal vuurwerk makkelijker te 

verkrijgen dan ooit. Een groep liefhebbers geniet van het afsteken van vuurwerk, maar een andere groep ondervindt juist 

ernstige hinder. De negatieve effecten van vuurwerk zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, gevaarlijke situaties voor 

voorbijgangers, bange huisdieren, afval, schade en vervuiling van het milieu. Daarom is NG vurig voorstander van meer 

vuurwerkvrije zones en specifieke afsteekplaatsen in Goes. Op deze manier kunnen de liefhebbers nog steeds hun 

vuurwerk afsteken, zonder te veel overlast te veroorzaken. 

De gemeente moet zorgen voor actuele rampenplannen en regelmatig rampenoefeningen organiseren. Bij het opstellen 

van rampenplannen moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met (huis)dieren. 
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We merken dat er nog te vaak sprake is van snelheidsovertredingen of gevaarlijke verkeerssituaties bij scholen. Om de 

veiligheid van schoolgaande kinderen en hun ouders te garanderen willen we hier meer controles zien.  

 

Door in kaart te brengen waar gevaarlijke situaties plaatsvinden kan de gemeente snel en effectief optreden via het wijzigen 

van de verkeerssituatie of controle op te voeren. Wie zien hier een duidelijke rol voor drones om verkeerssituaties te 

monitoren.  

 

Nieuw Goes merkt dat er momenteel te weinig bewegwijzering is voor onder andere de stadscamping, het Omnium, 

parkeerplaatsen en bezienswaardige locaties in de binnenstad. Daarom worden op strategische locaties wegwijzers 

geplaatst om zowel inwoners als bezoekers te helpen met het vinden van hun bestemming.  

 

Voor mindervaliden en ouderen kan het soms lastig zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Soms kunnen zij zelfs geen 

gebruik maken van haltes, waardoor hun bewegingsvrijheid ernstig wordt beperkt. Daarom is ons streven om alle 

bushaltes geschikt te maken voor mindervalide inwoners en ouderen.  

 

Nieuw Goes heeft als doel gesteld om de stad Goes en alle grote kernen in onze gemeente te voorzien van 

glasvezelverbindingen voor razendsnel internet. Hiermee krijgt onze digitale infrastructuur een grote impuls, wat goed is 

voor onze lokale economie! 

 

Nieuw Goes ziet dat er voor fietsers op de Grote Markt niet voldoende fietsenstallingen zijn, wat voor onveilige en 

rommelige situaties zorgt. Daarom gaan wij zorgen voor volwaardige fietsenstallingen op de Grote Markt.  

 

Momenteel is het Molenplein vaak grotendeels leeg. Dat is zonde, aangezien deze parkeergelegenheid dicht bij de stad ligt 

en snel te bereiken is. Daarom zien we graag een onderzoek naar het verbeteren van deze locatie, zoals een extra afslag 

vanaf Ringbaan West. Daarnaast staan we positief tegenover gratis parkeren op het Molenplein.  

 

Cijfers over verkeersveiligheid leren ons dat bij een flink deel van de ongelukken ouderen betrokken zijn. Vaak komt dit door 

een verminderd reactievermogen of verminderd zicht. Daarom willen wij stimuleren dat gepensioneerden zoveel mogelijk 

gebruik maken van het openbaar vervoer. Als zij hun rijbewijs inleveren, moeten zij wat ons betreft gratis kunnen reizen 

met het ov. 

 

 

Bijna iedereen die in de gemeente Goes woont, heeft ermee te maken: grote files in de spits om in of uit 

Goes te komen. Gelukkig is er een nieuwe afslag vanaf de snelweg, maar er is nog meer nodig om de 

verkeersproblemen op te lossen. Naast het verbeteren van de verkeersstroom willen wij het ook veiliger 

maken om in onze gemeente op de weg te zijn. Voor ouderen en mindervaliden bieden wij haltes die zij 

zonder moeilijkheden kunnen gebruiken. Tot slot wil Nieuw Goes met gratis OV voor gepensioneerden 

ervoor zorgen dat ook zij zich op eigen kracht kunnen verplaatsen. 
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Goes moet met haar tijd mee gaan. Elektrische fietsen zijn in opmars en wij zien dat er momenteel nog te weinig 

oplaadpunten zijn. Daarom wil Nieuw Goes dat er op verschillende plekken oplaadpunten worden geïnstalleerd, zodat het 

ook voor inwoners en bezoekers met elektrische fietsen aantrekkelijk is om naar onze gemeente te komen. Daarnaast zien 

we ook graag meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

 

Via een carpoolpunt wordt het aantrekkelijk voor inwoners van onze gemeente om gezamenlijk te reizen naar werk. Dit is 

goed voor het milieu en vermindert files. En het is nog gezellig ook! 

 

 

Nieuw Goes staat positief tegenover de mogelijkheid om via een mobiel te betalen voor het parkeren. U betaalt daarmee 

alleen de daadwerkelijk geparkeerde tijd! Weg is de stress van het naar je auto haasten doordat je parkeergeld op is, en je 

anders een boete krijgt. Fantastisch plan wat wij graag verder uitbreiden.  

 

NG wil zich inzetten voor meer fietspaden en maatregelen die ervoor zorgen dat fietsen aantrekkelijker wordt en de 

veiligheid van fietsers wordt vergroot. We hebben bijvoorbeeld plannen voor een fietspad van Riethoek en Oostmolenpark 

naar Kloetinge. Voor de fietsveiligheid denken we aan het verbreden van fietspaden, betere verlichting en het verwijderen 

van overbodige obstakels zoals paaltjes en (stoep)randen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 30 

 

 

 

 

Nieuw Goes is trots op onze Nederlandse en Zeeuwse cultuur. Onze cultuur maakt immers tot wie wij zijn! Daarom gaan we 

nooit akkoord met afbraak van onze cultuur. Nieuw Goes wil onze cultuur juist beschermen.  

De gemeente Goes kent veel monumenten. Wij vinden het belangrijk dat deze panden en monumenten het onderhoud 

krijgen wat zij verdienen. Daarom staat Nieuw Goes positief tegenover een dienst die controleert of deze historische 

plekken restauraties nodig hebben, waarbij de gemeente ruimhartig medewerking geeft aan renovaties.  

In het verleden heeft Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland taalcursussen Zeeuws verzorgd. Wij vinden het belangrijk dat 

onze streektaal ook in de toekomst beschermd blijft. Daarom zouden we graag zien dat onze gemeente de komst van zo’n 

taalcursus faciliteert.  

Op deze manier kan de interesse in het Zeeuws een nieuwe impuls krijgen. Het Zeeuws wordt momenteel bedreigd door een 

dalende hoeveelheid sprekers. Het verlies van deze taal zou een verlies zijn voor onze cultuur en identiteit.  Daarnaast is het 

voor toeristen ook interessant om op die manier in aanraking te komen met het Zeeuws. De kosten hiervan zijn miniem, 

aangezien we alleen bij het vervangen van borden de Zeeuwse naam willen toevoegen.  

 

Het huidige college had het museum bijna wegbezuinigd. Gelukkig zijn inwoners massaal opgestaan om dit een halt toe te 

roepen! Nieuw Goes ziet graag dat er geïnvesteerd wordt in ons museum, juist om ervoor te zorgen dat het volledig 

toekomstbestendig is. Wij zien meer dan voldoende mogelijkheden om het museum een flinke impuls te geven.  

Nieuw Goes kiest ervoor om te investeren met een visie op de lange termijn. Onze focus ligt dus minder op evenementen, die 

eenmalig een positief effect geven. Denk bijvoorbeeld aan de thema-jaren, zoals het Goes-Aziëjaar. In plaats daarvan 

investeren we liever duurzaam: met een blijvend effect. Investeren in Historisch Museum de Bevelanden is bijvoorbeeld 

zo’n duurzame investering.  

 

Onze gemeente heeft een rijke historie waarvan een flink deel in ons gemeentearchief te vinden is. Ook voor inwoners kan 

een bezoek aan het archief nuttig zijn, aangezien er veel documentatie over woningen en straten te vinden is. Daarom zijn 

wij groot voorstander van het behoud van ons gemeentearchief. 

 

Zodra hier de financiële ruimte voor is, zouden wij graag zien dat historische locaties in ere worden hersteld. Deze locaties 

kunnen de binnenstad versterken en de positie van Goes als toeristisch hart verder verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de 

Ganzenpoort bij de Stenen Brug. Ook het plaatsen van straatnaamborden met een korte achtergrond over de naamgever 

van de straat vinden wij een mooi initiatief.  

 

Nieuw Goes hecht groot belang aan het behoud van onze Zeeuwse en Nederlandse cultuur. Daarom zien 

we graag een heropleving van Historisch Museum de Bevelanden en andere historisch locaties. De 

Zeeuwse taal moet zoveel mogelijk zichtbaar zijn in onze gemeente. Daarom zijn we voorstander van 

Zeeuwse plaatsnaamborden en het faciliteren van cursussen Zeeuws. Ook staan we pal achter onze 

tradities. Onze cultuur moet beschermd worden, niet afgebroken.  
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Dierenbeulen krijgen wat Nieuw Goes betreft een houdverbod op dieren. Daarnaast zouden wij graag afschrikwekkende 

boetes zien. Wij vinden het daarbij een sympathiek initiatief om de opbrengsten van die boetes te doneren aan organisaties 

die zich inzetten voor dierenwelzijn, zoals de Dierenambulance of de Dierenbescherming.     

 

Voor de gezondheid van honden is het belangrijk dat ze plekken hebben waar ze los kunnen rondrennen en spelen. 

Daarnaast is zo’n faciliteit ook goed voor het contact tussen buurtbewoners met een hond. Ook krijgen steeds meer honden 

gedragsproblemen, doordat zij hun energie niet kwijt kunnen vanwege een gebrek aan veilige losloopgebieden. Daarom is 

Nieuw Goes voorstander van meer hondenlosloopveldjes in onze gemeente.  

 

Bijen vervullen een heel belangrijke rol in ons ecosysteem. Helaas worden ze bedreigd door ziektes, stadsontwikkeling en 

vernieling van hun leefomgeving. Daarom zij we groot voorstander van het plaatsen van bijenkasten om de bijen te helpen.  

Om te voorkomen dat katten ten onrechte in het dierenasiel terecht komen en daar blijven, is het nodig om het chippen van 

katten (net als bij honden) te verplichten. Tegelijkertijd maakt dit het makkelijker om verwaarloosde katten te lokaliseren. 

Wij zien dit als een maatregel die in het belang is van de kat zelf.  

Nieuw Goes ziet graag dat er bij rampenplannen ook uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met (huis)dieren. Naar ons idee 

gebeurt dit momenteel nog niet voldoende, wat de levens van deze dieren onnodig in gevaar brengt.  

NG wilt dat er een portefeuille dierenwelzijn komt voor een van onze wethouders. Zo krijgt dit onderwerp de bestuurlijke 

aandacht die het verdient! 

 

Producten binnen gemeentelijke instellingen moeten wat ons betreft zoveel mogelijk proefdier vrij zijn. De gemeente moet 

een voorbeeldrol hebben in het welzijn van dieren. Proefdieren doen daar afbreuk aan. Ook ritueel en dus onverdoofd 

geslacht vlees willen we niet in gemeentelijke instellingen zien. 

 

Tegenwoordig zijn er veel manieren om overlast op te lossen zonder dieren te doden. Denk hierbij aan 

wildsignaleringssystemen, nestcontroles en het onaantrekkelijk of juist aantrekkelijk maken van gebieden voor dieren. 

Acties zoals het inzetten van roofvogels om meeuwenoverlast in de binnenstad tegen te gaan worden door Nieuw Goes dan 

ook toegejuicht.  

 

 

Het beschermen van de dieren binnen onze gemeente zien wij als een belangrijke taak: dieren kunnen niet 

voor zichzelf opkomen en moeten door de gemeente beschermd worden. Wat ons betreft wordt er keihard 

opgetreden tegen dierenbeulen. Momenteel mist Nieuw Goes binnen onze gemeente een duidelijk beleid 

en visie op het gebied van dierenwelzijn. Wat ons betreft komt die er zo snel mogelijk!    
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Nieuw Goes wil dat de gemeente via een online platform duidelijke informatie geeft over het dierenbeleid en dierenwelzijn 

in onze gemeente. Het platform moet het begrip voor dierenwelzijn vergroten en duidelijkheid verschaffen over hoe met 

dieren om moet worden gegaan. Ook de stand van zaken wat betreft dierenwelzijn in onze gemeente moet hier te vinden zijn. 

 

Tegenwoordig verdwijnen veel verblijfplaatsen van stedelijke vleermuizen. Dit is zorgwekkend, want vleermuizen zorgen 

er onder andere voor dat er niet te veel insecten zijn. Daarom willen we bij nieuwbouw en verbouwingen graag rekening 

houden met de vleermuizenpopulatie. Ook zien we graag dat de gemeente vleermuiskasten plaatst in gebieden  

waar de vleermuizenpopulatie zichtbaar afneemt. 
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Het is erg belangrijk dat het ontstaan van wijken verdeeld op etniciteit wordt voorkomen. Zo is het slecht voor de 

integratie als inwoners met een Somalische achtergrond alleen maar omgaan met andere Somalische inwoners. 

Daarom wordt er wat Nieuw Goes betreft bij woningcorporaties aangedrongen op een evenwichtige verdeling van 

nieuwkomers over onze gemeente. Op deze manier houden we onze wijken leefbaar en stimuleren we het contact 

tussen verschillende bevolkingsgroepen. 

 

Nieuw Goes ziet grootschalige opvang als onmenselijk en onwenselijk. Zo hebben er meerdere gevallen van 

zelfmoord plaatsgevonden in grootschalige asielopvang. Daarnaast zorgt grootschalige opvang ook voor 

grootschalige problemen, zowel voor degenen die opgevangen worden als onze eigen inwoners. Daarom zullen 

wij niet instemmen met opvang zoals die in de Zeelandhallen heeft plaatsgevonden. Als er in een noodsituatie 

opvang plaatsvindt, dan moet dit altijd op een kleine schaal gebeuren.  

 

Een succesvolle integratie begint wat ons betreft met het leren van de Nederlandse taal. Daarom willen wij dat de 

gemeente aanstuurt op het zo snel mogelijk aanleren van Nederlands bij nieuwkomers.  

 

Nieuw Goes staat voor gelijke rechten en kansen voor iedereen. NG kijkt puur naar de kwaliteiten van individuele 

mensen. Voor NG is ‘positieve discriminatie' niet iets positiefs, want wij geloven dat iedere burger, ongeacht geloof, 

afkomst, geslacht of seksuele geaardheid hetzelfde beoordeeld dient te worden. Iemand anders behandelen 

omdat diegene in een bepaald ‘hokje’ valt, past daar niet bij.  

 

Het is belangrijk dat de integratie van nieuwkomers vanuit zoveel mogelijk kanten wordt bevorderd. Organisaties 

die hier belemmerend op werken krijgen wat ons betreft daarom ook geen subsidie.  

 

Het is belangrijk dat asielzoekers zo vroeg mogelijk meedraaien in onze maatschappij en in aanraking komen met 

het Nederlands. Vrijwilligerswerk kan daarnaast helpen om hen een nuttige invulling van hun tijd te bieden, terwijl 

onze gemeenschap tegelijkertijd wordt geholpen. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie!  

 

Het is belangrijk dat onze gemeente een integratienota ontwikkelt waarin het beleid wordt uitgestippeld om een 

succesvolle integratie te verzorgen. Naar onze mening mist er namelijk nog een heldere visie of een volledig 

uitgedokterd beleid op het gebied van integratie.  

Onze gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van asielopvang. Nu is het wat ons betreft tijd 

om pas op de plaats te maken en als gemeente volledig te focussen op de integratie van de bestaande 

nieuwkomers. Daarom is Nieuw Goes voorstander om het aantal opvangplaatsen geleidelijk af te bouwen.   

Integratie en immigratie zijn beladen thema’s waar veel partijen zich liever niet over uitspreken. Wij vinden 

het echter belangrijk om problemen altijd te benoemen. Wat Nieuw Goes betreft is de grootste prioriteit 

om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten integreren. Wij staan voor een duidelijk integratiebeleid: draai 

zo snel mogelijk volwaardig in onze maatschappij mee. Onze visie is erop gericht om wijken verdeeld op 

etniciteit te voorkomen en het aantal nieuwkomers te verminderen, zodat de gemeente al haar aandacht 

kan focussen op de succesvolle integratie van de bestaande nieuwkomers.  
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Nieuw Goes wil enkele gemeentelijke belastingen afschaffen, maar waar gaan we dat 

van betalen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een simpele financiële 

onderbouwing gemaakt. Helaas zijn voor veel van onze plannen geen cijfers 

beschikbaar, waardoor deze ook niet door te rekenen zijn. Dit overzicht is dus zeker 

niet allesomvattend, maar is puur bedoeld om u een idee te geven hoe groot het effect 

is van onze belastingverlagingen en besparingen.  

1) De genoemde bedragen zijn afkomstig van het Keuzeboek Begroting 2017-2020 van de 

Gemeente Goes en de begroting Goes 2018. 

2) Besparen op gemeenteorganisatie omvat onder andere het financieel instrumentarium en 

besparingen op het Stadskantoor. 


