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Inleiding

De VVD in Goes geeft in dit verkiezingsprogramma kort en duidelijk aan wat de speerpunten zijn voor de komende vier jaar. 

Wij zetten in op groei; groei van bedrijven, groei van de huizenmarkt, groei van banen en groei van de welvaart. We zien 
Goes als HET economisch centrum van de provincie Zeeland. Wij richten ons op een gemeente met een inwoneraantal van 
40.000 in 2022. De jeugd heeft de toekomst en wij willen ervoor zorgen dat de gemeente Goes aantrekkelijker wordt voor 
jong opgeleiden. Bedrijven moeten gefaciliteerd worden om te stimuleren dat jong opgeleiden mogelijkheden krijgen zich 
gaan ontwikkelen, maar ook om het aantrekkelijker te maken om zich in de gemeente Goes te vestigen. Wij willen dat 
verschillende branches met goede ideeën komen en gaan de beste ideeën faciliteren en ondersteunen.  

Nieuwe inwoners hebben mogelijk kinderen die naar school gaan en maken als consument gebruik van het winkelaanbod 
en de horeca. Dit is Goed voor Goes!

De ambitie voor de komende jaren bouwt verder op onze inzet in de afgelopen periode. We hebben daarin veel aandacht 
besteed aan veiligheid voor onze inwoners en een financieel gezonde gemeente. Het huishoudboekje van de gemeente is 
weer op orde, zonder de rekening bij de inwoners te leggen. 

De gemeente heeft nieuwe taken gekregen, de jeugdzorg voor kwetsbare jongeren en taken op het gebied van hulp aan 
inwoners die zorg of huishoudelijke hulp nodig hebben.  De VVD heeft zich er sterk voor gemaakt dat de  gemeente op een 
klantvriendelijke en efficiënte manier regelt dat iedereen die het nodig heeft, zorg krijgt. 

Goes is een fijne gemeente, waar veel te beleven is. We hebben mooie winkels, leuke cafés en restaurants. De VVD wil dat de 
binnenstad aantrekkelijk blijft, voor oud en jong. Daarom is het goed dat theater de Mythe is opgeknapt en het Cultuurhuis 
is uitgebreid met de Muziekschool. Dankzij de vernieuwing van poppodium ’t Beest is er in Goes weer genoeg te beleven op 
cultureel gebied. Veel mensen zijn blij met onze levendige binnenstad waar altijd iets te doen is. Daarom wil de VVD dat de 
gemeente citymarketing en evenementen blijft stimuleren.

De VVD Goes vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.  Er zijn veel bedrijven in Goes, de VVD 
blijft alert zodat ondernemers voldoende ruimte krijgen. Iedereen moet met plezier naar zijn werk gaan, gelukkig is na 
vele jaren het wachten in de file in Goes-Zuid voorbij. Dankzij de lobby van  onze wethouder Loes Meeuwisse is er geld 
beschikbaar gekomen voor de nieuwe aansluiting op de A58, het werk is op tijd en zonder extra kosten afgerond.
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Ik wil leven in een omgeving…

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen  

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om 
te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden 
en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

✔ We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters in de gemeente Goes en dat er kavels zijn voor 
mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Daarnaast is Goes een centrumgemeente. Als de huidige plannen 
gerealiseerd zijn, moeten er nieuwe ontwikkelingen mogelijk  zijn. Er is ruimte genoeg om woningen te bouwen 
voor de mensen die graag in Goes willen komen wonen, er kan dus meer gebouwd worden, zowel in Goes als in de 
omliggende dorpen.

✔ Wij willen stimuleren dat grote leegstaande panden en voormalige bedrijven, zoals het voormalige GAK-kantoor, 
worden omgezet in woongelegenheden. Dit om onder andere de jongeren te enthousiasmeren en stimuleren in Goes 
te blijven wonen of om zich juist in de gemeente Goes te gaan vestigen. 

✔ Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Dit 
kan bijvoorbeeld in Mannee en in de Goese Schans. We willen ook specifiek aandacht voor huurwoningen voor 
draagkrachtige senioren. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. 

✔ Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. Voor inwoners is het 
handig om eenvoudig en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te 
passen. 

✔ De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel  de woningbouw aan de 
marktbehoefte te laten voldoen. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd. 

✔ Het gedeelte van de Goese Schans dat bedrijventerrein blijft, knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, 
met oog voor veiligheid en bereikbaarheid. 

✔ Inwoners die hun huis willen verbouwen en daarbij duurzame maatregelen treffen, krijgen advies van de gemeente 
hierbij. Er worden regelmatig informatie bijeenkomsten hierover georganiseerd.

✔ Er wordt aan gewerkt dat er zowel in Goes als in de dorpen en het buitengebied goed internet is. 

…Waar het prima leven is 1
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1.2   …Waar je afval makkelijk kwijt kunt,  
het water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. De VVD vindt het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan 
het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van 
de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. 

✔ De gemeente gaat verrommeling van wijken en dorpen tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk 
worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

✔ De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen biedt, kan de uitvoering 
door externe bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere 
kosten voor de inwoners.

✔ De gemeente voert beleid uit en stimuleert het opruimen van asbest door middel van een subsidieregeling. 
✔ We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen inwoners stimuleren om beter te 

scheiden. Wie vaker zijn grijze bak buiten zet moet meer betalen.
✔ Op verzoek stellen wij de inwoners een groene bak van 240 liter ter beschikking.
✔ De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. We 

vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.
✔ De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met het waterschap om oplossingen te zoeken die 

wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. In Goes gaan we experimenteren met bestrating die 
wateroverlast vermindert. In Goes West zijn hier goede ervaringen mee, dit kan ook in andere wijken.

✔ Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 
afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van 
water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. De gemeente zal onderzoeken welke plekken in wijken en 
dorpen kwetsbaar zijn bij hevige regenval. Hierover zullen gesprekken worden gevoerd met de bewoners.

1.3  …Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van ons landschap, van de vogels in de tuin en het is belangrijk 
dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen 
verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn 
geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Waar natuur en economie elkaar kunnen 
versterken moet dit ook gestimuleerd worden. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven en kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. 

✔ Het opleggen van milieuregels zoveel mogelijk beperken.
✔ Subsidies tot een minimum beperken.
✔ Voorlichting op scholen over het voorkomen van zwerfvuil waar dan ook.
✔ Het zo veel mogelijk tegengaan van lichtvervuiling.
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1.4  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat   

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om 
familie en vrienden op te zoeken. We willen probleemloos van A naar B komen. Zorgen voor een goede 
bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. 

✔ Het is belangrijk dat de mensen die in Goes werken en naar school gaan, niet in de file staan. Daarom zijn 
we blij met de nieuwe aansluiting op de A58 en vinden wij dat een tunnel onder de spoorlijn bij het station 
zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de 
toegankelijkheid van Goes. 

✔ Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe 
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de 
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen 
naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. In ieder geval moeten er bij het station meer plekken 
komen om je fiets neer te zetten, aan zowel de noord- als zuidkant.

✔ De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, 
vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren 
we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). De 
Bergweg is een plek waar een schoolzone goed mogelijk is. We zijn voorstander van initiatieven waarmee 
buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.  

✔ Het is belangrijk dat het verkeer tussen Goes en de dorpen vlot verloopt. Aanpassingen in bijv. de route naar 
Wolphaartsdijk moeten niet leiden tot een langere reistijd.

1.5   …En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren

Betaald parkeren is een middel om te reguleren. Parkeren in de gemeente Goes is goed geregeld en niet te duur, 
maar de parkeertarieven hoeven de komende jaren niet verhoogd te worden. Wel moet er geïnvesteerd worden in 
betaalmogelijkheden die voldoen aan alle huidige betaalmiddelen zoals pin, creditcard en de Zeelandpas. 
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…Waar ruimte is voor eigen initiatief 2

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
 We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn 
hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en 
kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met 
de gemeente. Op het bedrijventerrein de Poel werken veel mensen. Gelukkig is het door de nieuwe aansluiting op de 
A58 beter bereikbaar. 

✔ Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. De binnenstad 
van Goes is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de 
gemeente de citymarketing en evenementen stimuleert. De spin-off bevestigde dit: ondernemers geven aan dat 
er gemiddeld 23% meer omzet wordt behaald tijdens evenementen. Wat ons betreft gaat er dan ook nog meer 
geld naar citymarketing en worden de ondernemers zo veel mogelijk verder gestimuleerd en gefaciliteerd. Er zal 
onderzocht worden of het nodig is om de marktverordening aan te passen, omdat voor belangrijke evenementen 
het nodig kan zijn dat de markt verplaatst wordt.

✔ Nu het bedrijventerrein de Poel II bijna vol is, dienen we starten met de aanleg van het nieuwe terrein de Poel V 
achter hotel van der Valk. Er moet ruimte blijven voor bedrijven die naar Goes willen komen, dit is goed voor Goes.

✔ Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve 
ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers die willen uitbreiden faciliteren en ondersteunen wij zoveel 
mogelijk. 

✔ De veersteiger in Wolphaartsdijk is een belangrijke voorziening die zo snel mogelijk moet worden opgeknapt.
✔ We schaffen de vergunningen af voor een klein terras; bestaande uit maximaal 4 tafeltjes. 
✔ Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers de ruimte te geven, 

stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Soms ondervinden ondernemers problemen in de omgang 
met de gemeente. Het blijkt dat er weinig  gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om hierover te klagen. Wij 
willen de mogelijkheden verkennen voor het inzetten van een (onafhankelijke) coördinator met als doel de kloof 
tussen de gemeente en de ondernemers te verkleinen. 

✔ Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. De huidige winkeltijdenwet 
geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten, zodat ze zelf kunnen kiezen of zij 
bijvoorbeeld op zondag open willen zijn. Immers, de binnenstad van Goes vinden wij als VVD erg belangrijk en 
daarom willen wij de ondernemers vrijheid geven om op zondag open te zijn. 

2.1  …Waar mensen volop de ruimte krijgen
 Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn 
talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk 
inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe en faciliteren 
deze graag. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente 
en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. 
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2.3   …En waar duurzaamheid in het teken staat 
van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu.  
Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. 
De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op 
eenvoudigere procedures, niet door subsidies. 

✔ Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee 
aan voldoende oplaadpunten.

✔ Voor elektrische fietsen moeten er ook oplaadpunten komen om te kunnen voldoen aan de wens van de 
inwoners van de Gemeente Goes. 

✔ De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen en isolatieverbeteringen door minder regels en 
eenvoudige procedures op te stellen.

✔ Omdat nieuwe parken voor windenergie een grote invloed hebben op het landschap is  het nodig  
terughoudend  te zijn met de aanleg hiervan.

✔ Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de inwoners wil de VVD stimuleren en ondersteunen. Tevens moet er 
onderzocht worden hoe dit bevorderd  kan worden. 
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…Waar iedereen meedoet 3

3.1  …Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk 
zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in 
zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. 

✔ Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan 
lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 

✔ Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een 
leukere plek om te wonen.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden.  
Het is zonde als we die niet gebruiken. 

✔ De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna 
weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. 

✔ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, 
verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend 
genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie 
bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

✔ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan 
gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Wij moeten voorkomen 
dat het behoud van een uitkering het aanvaarden van werk financieel onaantrekkelijk maakt .  

✔ Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste  cent teruggevorderd 
bovenop de boete die wordt opgelegd. 

✔ Re-integratie activiteiten dienen permanent getoetst te worden op effectiviteit. 
✔ Schuldhulpverlening is heel belangrijk en moet ook toegankelijker zijn voor ondernemers. 
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3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen  
 en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we 
ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat 
normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar 
ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. 

✔ De school moet  goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden 
zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.

✔ Een school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat de school bijdraagt aan 
de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte bieden voor muziek, sport en cultuur. Hiervoor zullen plannen 
worden ontwikkeld samen met de Zeeuwse muziekschool en de bibliotheek.

✔ Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij 
jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 

✔ Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan 
voor later.

✔ Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed, maar niet meer dan wettelijk is verplicht. 
✔ Thuiszittende jongeren moeten gestimuleerd worden om naar school te gaan. Als er problemen zijn om een 

goede plek op school te vinden, moet de gemeente bemiddelen.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal 
dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de 
ondersteuning die je nodig hebt. 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is 
het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op 
kleine schaal. 

✔ De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed 
te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, 
onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in 
de regels en in jouw belang meedenkt.

✔ We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend 
waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers 
overbelast raken. De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers 
een financiële tegemoetkoming te geven. 

✔ Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een 
eigen bijdrage.

✔ De zorgdiensten worden scherp en van goede kwaliteit ingekocht. Er moet gecontroleerd worden op een 
goede besteding van de gelden. 

✔ De gemeente moet meer optreden als regisseur en het werk aan de professionals overlaten. De gemeentelijke 
kosten moeten en kunnen hier dan ook beperkt worden. 
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3.4  …Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. De sportvoorzieningen in Goes zijn goed in orde. De verenigingen op 
het Schenge hebben nieuwe velden en nieuwe clubgebouwen. Ook het zwembad en de sportzalen in het Omnium 
zijn up-to-date.

✔ Sport- en spelvoorzieningen zijn belangrijk. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen 
mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

✔ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen. 

✔ Particuliere initiatieven moeten zo veel mogelijk worden gestimuleerd. Een goed voorbeeld is het initiatief van het 
skatepark. 

3.5  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.  Cultuur stimuleert de creativiteit. 
Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in de gemeente Goes is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het 
beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Amateurverenigingen in de dorpen en 
gemeenschappen zijn heel belangrijk en moeten worden gesteund.

✔ Het Historisch Museum de Bevelanden heeft laten zien een visie op de toekomst te hebben. De plannen die er zijn 
om samen met de VVV tot een nieuwe invulling te komen moeten worden ondersteund. Samenwerking aan het 
kerkplein met de Grote Kerk en het Slot Oostende is positief.

✔ Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder 
kind cultuureducatie.

✔ Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket. 
✔ Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. 

3.6  …En waar nieuwkomers zich aanpassen 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen, maar als het veilig is dan 
gaan ze, waar mogelijk, weer terug naar hun thuisland. 

✔ Zolang nieuwkomers in Goes zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen 
aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid 
van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in 
de Nederlandse taal. 

✔ We sluiten niemand uit. Er zijn in Goes veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd 
zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. 
Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

✔ Voor haatpredikers is er in Goes geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams 
haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen 
podium in Goes.

✔ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet 
en verleent hen geen opvang. 
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…Waar je je veilig voelt 4

4.1  …Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons eigen huis. 

✔ Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je  
ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

✔ Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, 
sociaal alarm en WhatsApp-groepen.

✔ De overlast van straathandel tegen te gaan door het ingezetenencriterium aan de kant te zetten. Op het 
parkeerterrein Koepoort is regelmatig sprake van straathandel in drugs. Dit moet worden aangepakt.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uit den boze. Diegenen die zich 
niet normaal gedragen en de leefomgeving verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de 
publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die 
hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

✔ De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Extra 
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine 
criminaliteit. 

✔ Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en 
helmcamera’s. Mobiele camera’s kunnen als extra tijdelijk hulpmiddel dienen. 

✔ Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als 
gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

✔ Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
✔ Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
✔ Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. 
✔ Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt een stevig 

beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te 
leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding.  
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…Waar de gemeente er voor ons is 5
5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge 
prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over 
om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per 
dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. 

✔ De gemeente moet zorgen voor een vlotte afhandeling wanneer je belt of mailt en moet er alles aan doen om je 
goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.  

✔ De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT up-to-date zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de 
privacy gewaarborgd. 

✔ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om 
statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). 

✔ Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De 
gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of 
te bestraffen. 

✔ De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie 
en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden. 

✔ De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

5.2  …Waar de overheid je niet in de weg zit

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het samen oplossen van maatschappelijke vraagstukken in  
hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van 
openbaar groen, opruimen van zwerfafval, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. 
De VVD Goes juicht dergelijke initiatieven toe. Het sluit naadloos aan bij het streven naar een krachtig Goes en  
een krachtige, kleine overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

✔ De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
✔ Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten 

gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren op 
voorwaarde dat daarmee voordeel wordt behaald. 

✔ In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met 
gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, waterschap en het Rijk. Bij samenwerking door middel 
van een zogenaamde gemeenschappelijke regeling dient duidelijk te zijn dat dit financieel voordeel oplevert. De 
zeggenschap in deze gemeenschappelijke regelingen dient naar verhouding van de financiële inbreng te zijn. De 
VVD is kritisch ten aanzien van het democratisch gehalte van deze samenwerking. Daarom blijft de VVD streven 
naar een groter geheel waarin de burgers van Goes inspraak behouden.

✔ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de 
omgevingswet actief tot uitvoering.
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5.3   …En waar de gemeente zuinig en zinnig  
met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders 
verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons 
belastinggeld aan wordt uitgegeven. 

✔ We zijn voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten en woonlasten voor inwoners en ondernemingen.  
Wij willen in de top 5 blijven van goedkoopste gemeenten van Zeeland.  

✔ We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. 
✔ Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al 

vervelend genoeg. 
✔ Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding 

tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 

✔ De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage in 
besteding van de gelden en wat het bereikte effect is.

✔ Gemeenteschuld door middel van leningen dient zoveel mogelijk teruggedrongen te worden.
✔ Wij zijn kritisch op het verstrekken van subsidies en deze moeten transparant en duidelijk zijn.  

Wij continueren de kritische controle. 

GOED
VOOR
GOES
STEM VVD
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