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Nieuw Goes is een nieuwe partij die op 21 maart voor het eerst mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn 

een lokale partij en daarom niet gebonden aan wat een landelijke partij wil. Wij zijn niet links of rechts, maar volledig 

onafhankelijk. Nieuw Goes kiest voor oplossingen die het beste zijn voor u als inwoner van onze gemeente, zonder rekening 

te hoeven houden met een landelijke partij.   

 

Wij staan ook voor nieuwe politiek. Dat houdt in dat wij: 

➢ Transparant en open zijn 

➢ Concrete en haalbare plannen hebben 

➢ Het algemeen belang op nummer 1 zetten 

➢ Ook buiten campagnetijd zichtbaar en aanspreekbaar zijn   

➢ Staan voor 100% burgerinspraak 
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U heeft een verkorte versie van ons partijprogramma gelezen.  

Wilt u al onze standpunten lezen met een heldere uitleg?  

Kijk dan in ons volledige partijprogramma via 
 

  

✓ Gemeentelijk referendum 

✓ Gekozen burgemeester 

✓ Inwoners worden vooraf betrokken 

✓ Ieder dorp heeft recht op een dorpshuis 

✓ Bibliotheekvoorziening voor ieder dorp 

✓ Collectieve zorgpolis 

✓ Versimpelen procedures (jeugd)zorgorganisaties 

✓ Voorkom stapeling eigen bijdrages  

✓ Persoonlijke zorg, met oog voor privacy 

✓ Geld voor levensloopbestendige woningen 

✓ Vrijheid op zondag 

✓ Hondenbelasting afschaffen  

✓ Verlagen parkeertarieven  

✓ Meer sociale huurwoningen 

✓ Aanpakken (kinder)armoede 

✓ Armoedeval voorkomen 

✓ Geen voorrang statushouders op huurwoningen 

✓ Géén belastingverhogingen  

✓ Gemeente stopt met het spelen van ondernemer 

✓ Besparen op citymarketing 

✓ Besparen op kunstsubsidies  

 

✓ Onderwijsachterstand wegwerken 

✓ Soepele OZB voor sportverenigingen  

✓ Energiezuinige en slimme straatverlichting 

✓ Geen nieuwe windmolens  

✓ Boom weg? Boom erbij! 

✓ Meer wijkagenten  

✓ Lokfietsen inzetten tegen fietsendiefstal  

✓ OV toegankelijk voor iedereen 

✓ Gratis OV voor 65+ers zonder rijbewijs 

✓ Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen 

✓ Beschermen van onze cultuur 

✓ Plaatsnaamborden ook in het Zeeuws  

✓ Investeren in Historisch Museum de Bevelanden 

✓ Meer losloopveldjes voor honden  

✓ Red de bijen  

✓ Goes zo jachtvrij mogelijk  

✓ Gelijkmatige verdeling nieuwkomers over wijken 

✓ Geen grootschalige asielopvang  

✓ Integreren = Nederlands leren  

✓ Opvangplaatsen afbouwen 

 

www.nieuwgoes.org/partijprogramma
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GEMEENTELIJK REFERENDUM 

De politiek luistert regelmatig niet goed naar u. Dit is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Daarom wil Nieuw 
Goes een gemeentelijk referendum invoeren, zodat u directe inspraak heeft. Nieuw Goes zal de uitslag van zo’n 
referendum altijd overnemen  
  
GEKOZEN BURGEMEESTER 

U heeft nu weinig te zeggen over wie úw burgemeester wordt. Momenteel is het een niet transparant proces. NG vindt 
dat dit anders moet: via een burgemeestersreferendum krijgt u de kans om zelf uw burgemeester te kiezen. 
 
INWONERS WORDEN VÓÓRAF BETROKKEN 

Inwoners moeten vooraf betrokken worden! In de afgelopen vier jaar zijn er volop voorbeelden geweest van hoe het 
niet moet, zoals: het negeren van de resultaten van de bezuinigingsenquête, de dreigende sluiting van dorpshuis De 
Griffioen en de onduidelijke gang van zaken bij het IKC aan de Zomerweg in Kloetinge. 
 

 
IEDER DORP HEEFT RECHT OP EEN DORPSHUIS 

Nieuw Goes vindt een dorpshuis heel belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Daar worden veel activiteiten 
georganiseerd waarbij inwoners elkaar ontmoeten. Nieuw Goes vindt het dan ook een taak van de gemeente om te 
zorgen voor een dorpshuis.  
 
BURGERBEGROTING BIJ DORPSRADEN 

Een van de beste plekken om een burgerbegroting toe te passen is bij de dorpsraden. Een deel van (of al) het geld wat 
bestemd is voor het dorp kan op deze manier op een directe democratische wijze verdeeld worden door inwoners van 
deze dorpen. U als dorpsbewoner heeft met deze burgerbegroting dus invloed op waar het geld aan besteed wordt. 
 

 
COLLECTIEVE ZORGPOLIS 

Wij willen een zorgpolis voor alle inwoners van onze gemeente. Zorgverzekeraars zullen tegen elkaar opbieden om deze 
polis te mogen aanbieden. Deze concurrentiestrijd zal ertoe leiden dat de tarieven voor het basispakket omlaag gaan en 
u dus geld kunt besparen! Dit project wordt in Rotterdam al met veel succes uitgevoerd.  
 
VERSIMPELEN PROCEDURES (JEUGD)ZORGORGANISATIES 

Wachtlijsten bij de (jeugd)zorg moeten verkort worden en de communicatie moet versimpeld worden. Procedures 
moeten hierbij gelijk getrokken worden. Daarom wil Nieuw Goes 1 centraal loket inrichten. 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! 
 
VOORKOM STAPELING EIGEN BIJDRAGE 

Een deel van de inwoners die gebruik maakt van regelingen zoals de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 
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. Nieuw Goes is daarom 
tegen de stapeling van eigen bijdragen. 
 
PERSOONLIJKE ZORG, MET OOG VOOR PRIVACY 

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 een 
meer persoonlijke hulpverlening, wat prettiger is voor de hulpbehoevende. 
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GELD VOOR LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN 

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in een vertrouwde omgeving. Daarom wil Nieuw Goes 
geld aan woningaanpassingen besteden. Met dit geld kunnen woningen zo worden aangepast dat deze 
levensloopbestendig worden gemaakt, waarbij bijvoorbeeld drempels worden verwijderd. Het levensloopbestendig 
maken van woningen is ideaal voor ouderen en mensen met een handicap. Nieuw Goes wil ook meer 
levensloopbestendige sociale huurwoningen. 
 

 
VRIJHEID OP ZONDAG 

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.   
 
HONDENBELASTING AFSCHAFFEN 

Nu betaalt u twee keer hondenbelasting! Er bestond namelijk al een hondenbelasting, die in de 
onroerendezaakbelasting zit. 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.   
 
VERLAGEN PARKEERTARIEVEN 

Het is belangrijk dat de parkeertarieven worden verlaagd. Parkeergeld betalen is voor veel mensen een reden om niet of 
minder te gaan winkelen. Door de parkeertarieven te verlagen, zullen meer mensen, ook van buiten de gemeente, onze 
binnenstad bezoeken. 
 

 
MEER SOCIALE HUURWONINGEN 

Er is nu een tekort 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 sociale 
huurwoningen, zodat de woningen goedkoper kunnen worden gebouwd en een betaalbare huur krijgen. 
 
AANPAKKEN VAN (KINDER)ARMOEDE 

De gemeente moet grondig onderzoeken wie in armoede leeft. Hierbij worden maatschappelijke organisaties, 
huisartsen en natuurlijk de gezinnen zelf betrokken. Er moeten ook gratis activiteiten zijn waar iedereen aan mee mag 
doen, denk aan een spelmiddag, zeker in vakantietijd. Ook moet de gemeente de gezinnen die in armoede leven actief 
informeren, zodat deze gezinnen weten wat er bestaat aan regelingen die helpen om de armoede te bestrijden. Deze 
regelingen moeten natuurlijk simpel, overzichtelijk en bereikbaar zijn. 

 
ARMOEDEVAL VOORKOMEN 

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 zowel uitkeringsgerechtigden als de 
gemeente. Daarom willen wij dat armoederegelingen die hiervoor zorgen bijgesteld worden. Gaan werken moet altijd 
lonend zijn! 
 
GEEN VOORRANG STATUSHOUDERS OP HUURWONINGEN 
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en het verlenen van voorrang aan statushouders zou het nog 
moeilijker maken voor anderen om nog een woning te verkrijgen. Daarom krijgen statushouders wat ons betreft geen 
voorrang op sociale huurwoningen: ook zij komen op de gewone wachtlijst. Wel zal er gezorgd worden voor tijdelijke 
huisvesting voor deze groep. 
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GÉÉN BELASTINGVERHOGINGEN 

Nieuw Goes is tegen belastingverhogingen bovenop de inflatie (prijsstijgingen van alles). NG vindt dat de gemeente niet 
te veel geld uit moet geven, zodat er ook geen belastingverhogingen nodig zijn! 
 
DE GEMEENTE STOPT MET HET SPELEN VAN ONDERNEMER 

Een voorbeeld hiervan is het tropische bos bij het Omnium. Bij de gemeente Goes werd gerekend op grote aantallen 
bezoekers. Helaas kwamen er maar weinig mensen. Het gevolg? Grote kosten voor u als belastingbetaler. Laat het 
ondernemerschap over aan échte ondernemers. Wat ons betreft gaat de gemeente dus zeker geen projecten uitvoeren 
die ook door een ondernemer gedaan kunnen worden. 
 
BESPAREN OP CITYMARKETING  

Ook Nieuw Goes ziet het nut van citymarketing (het aanprijzen van de stad zoals ‘Goes is Goes’) en het promoten van 
onze gemeente, maar volgens ons gaat er momenteel te veel geld naar deze projecten. Ook hebben wij onze 
bedenkingen bij het nut van sommige uitgaven. Daarom kiezen wij ervoor te besparen op stadspromotie en om het geld 
beter te besteden.     
 
BESPAREN OP KUNSTSUBSIDIES 

Wij vinden dat de overheid geen kunst moet betalen. Gemeenschapsgeld is hier niet voor bedoeld. Kunstenaars moeten 
zelf hun boontjes doppen. Daarom willen wij bezuinigen op kunstsubsidies. 

 

 
ONDERWIJSACHTERSTAND WEGWERKEN 

Nieuw Goes wil inzetten op schakelklassen en wil extra aandacht voor activiteiten die taalbevorderend zijn. Daarnaast 
willen wij ook graag meer aandacht geven aan voor- en naschools onderwijs. Nieuw Goes zet zich in voor het onderwijs, 
waarin het aanpakken van onderwijsachterstand prioriteit nummer één is! Wij willen gelijke kansen voor iedereen! 
 
SOEPELE OZB VOOR SPORTVERENIGINGEN 

Nieuw Goes vindt dat soepel moet worden omgegaan met de onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen, 
omdat zij sociaal en maatschappelijk gezien een belangrijke plaats in de samenleving hebben. Mocht het nodig zijn om 
deze verenigingen in stand te kunnen houden, dan staan wij positief tegenover een (eenmalige) korting op de OZB.      

 

 
ZUINIGE & SLIMME STRAATVERLICHTING 

Zuinige verlichting betekent voor ons het gebruik van LED-verlichting. Slimme straatverlichting gaat 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.   

 
GEEN NIEUWE WINDMOLENS 

Nieuw Goes vindt duurzaamheid belangrijk, maar windmolens hebben te veel nadelen. Zo zijn windmolens 
dieronvriendelijk, zorgen ze voor geluids- en schaduwoverlast, verstoren ze het microklimaat en ontsieren ze het 
landschap. Wij zien meer in andere oplossingen, zoals zonnepanelen. 
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BOOM WEG? BOOM ERBIJ! 

De afgelopen jaren zijn er veel bomen gekapt in onze gemeente. Daarom vinden wij dat voor iedere boom die in onze 
gemeente verdwijnt een nieuwe boom moet worden terug geplant. Dit hoeft niet op dezelfde plek te zijn, maar dat 
heeft wel de voorkeur. Een boom is namelijk erg belangrijk voor de natuur, maar ook voor de mens, omdat bomen 
zorgen voor een zuivere lucht. Ook is wonen in een groene omgeving fijner dan in een betonnen jungle. 
 

 
MEER WIJKAGENTEN 

Wijkagenten zijn heel belangrijk voor de veiligheid. Eigenlijk zou er 1 wijkagent per 5.000 inwoners moeten zijn. Deze 
norm wordt in Goes echter niet gehaald. NG wil daarom meer wijkagenten! 
 
LOKFIETSEN INZETTEN 

Nieuw Goes wil dat lokfietsen worden gebruikt, zodat de fietsendiefstal op bijvoorbeeld het station afneemt. Lokfietsen 
hebben een gps-zender die door de politie worden geplaatst op plekken waar veel diefstal gebeurt. Pakt een fietsendief 
deze lokfiets mee, dan zit de politie ze meteen op de hielen!   

 

 
OV TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN 

Voor mensen met een handicap en ouderen kan het soms lastig zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Soms 
kunnen zij zelfs geen gebruik maken van haltes. Daarom willen wij dat alle bushaltes geschikt worden gemaakt voor 
ouderen en gehandicapten. 
 
GRATIS OV VOOR 65+’ERS ZONDER RIJBEWIJS 

Bij aanzienlijk wat ongelukken zijn ouderen betrokken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat iemand minder goed kan 
zien of minder snel kan reageren. Daarom willen wij dat gepensioneerden aangemoedigd worden om zo vaak als het kan 
met het openbaar vervoer te reizen. Gepensioneerden die hun rijbewijs inleveren moeten wat ons betreft gratis met het 
OV kunnen reizen in de gemeente Goes.  
 
MEER OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN 

Steeds meer mensen rijden op een elektrische fiets. Er zijn echter maar weinig oplaadpunten. Daarom wil NG meer 
oplaadpunten voor elektrische fietsen in onze gemeente. Dit geldt ook voor elektrische auto’s. 

 

  
BESCHERMEN VAN ONZE CULTUUR 

Nieuw Goes is trots op onze Zeeuwse en Nederlandse 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.   
 
PLAATSNAAMBORDEN OOK IN HET ZEEUWS 
Door op deze borden ook de plaatsnaam in het Zeeuws neer te zetten, komt er meer aandacht voor de Zeeuwse taal. 
Dit is nodig want steeds minder mensen spreken Zeeuws. Zeeuwse plaatsnaamborden zijn ook voor toeristen 
interessant. 

 
INVESTEREN IN HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN 

Het huidige bestuur van de gemeente had het museum bijna wegbezuinigd. Gelukkig zijn inwoners massaal opgestaan 
om dit te voorkomen! Nieuw Goes ziet graag dat er geïnvesteerd wordt in ons museum, zodat het museum een 
toekomst heeft. 
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MEER LOSLOOPVELDJES VOOR HONDEN 

Voor de gezondheid van honden is het belangrijk dat ze plekken hebben waar ze los kunnen rondrennen en spelen. Wij 
vinden dat er op dit moment te weinig lolsloopveldjes zijn, daarom moeten er veldjes bijkomen. 
 
RED DE BIJEN 

Bijen vervullen een heel belangrijke rol in de natuur. 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.   
 
GOES ZO JACHTVRIJ MOGELIJK 

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.   
 

 
GELIJKMATIGE VERDELING VAN NIEUWKOMERS OVER WIJKEN 

Het is erg belangrijk dat het ontstaan van wijken verdeeld op afkomst 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 gelijkmatige verdeling van nieuwkomers 
over onze gemeente. Op deze manier houden we onze wijken leefbaar en stimuleren we het contact tussen 
verschillende inwoners.  
 
GEEN GROOTSCHALIGE ASIELOPVANG 

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 nodig is, dan moet dit wat ons 
betreft altijd op een kleine schaal gebeuren.   
 
INTEGREREN = NEDERLANDS LEREN 

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. 
 
OPVANGPLAATSEN AFBOUWEN 

Onze gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van asielopvang. Nu is het wat ons betreft tijd om 
bestaande opvangplaatsen af te bouwen en als gemeente volledig te richten op de integratie van de nieuwkomers die al 
in Goes zijn.  

 

Wilt u al onze standpunten en plannen lezen? 

Kijk dan in ons volledige partijprogramma. 
 

http://www.nieuwgoes.org/partijprogramma

