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Op 16 maart is het zover: u mag stemmen voor de gemeenteraad. 

Nieuw Goes deed de vorige keer voor het eerst mee. We hebben toen 

in één klap 3 zetels gehaald. We zijn erg dankbaar voor alle steun en 

het vertrouwen! 

Politiek is geen makkelijke wereld. Toch hebben we ons met veel 

passie en plezier ingezet voor u. Door onder andere goed samen te 

werken met andere partijen hebben we verschillende successen 

behaald. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de honden-

belasting en het realiseren van volledige vrijheid op zondag. 

Wat ons betreft waren de afgelopen vier jaar een mooi begin. Er zijn 

nog zoveel kansen om te grijpen en problemen om op te lossen! In 

dit programma kunt u lezen wat we van plan zijn. Mocht u vragen 

hebben, laat het dan zeker aan ons weten. We helpen u graag. Ga 

voor lokaal en stem 16 maart op Nieuw Goes! 

- Vincent Mareels, lijsttrekker Nieuw Goes  



 

 

Misschien heeft u niet zoveel tijd. Of leest u niet graag partijprogramma’s. Dat begrijpen we! Lees 

onze speerpunten om toch een beeld te hebben van de plannen van Nieuw Goes. 

 

✓ Meer sociale huurwoningen, zodat we de wachtlijsten verkorten. 

✓ Meer betaalbare koopwoningen, o.a. door deelkoopregeling en fabriekshuizen. 

✓ Volledige vrijheid op zondag behouden. 

✓ Verhuisplicht en bezuinigingen op huishoudelijke hulp terugdraaien. 

✓ Inwoners op voorhand betrekken bij plannen. 

✓ Gemeentelijk referendum invoeren. 

✓ Druk leggen op de landelijke overheid voor voldoende zorggeld. 

✓ Betere kansen op de huizenmarkt voor lage- en middeninkomens. 

✓ Meer wijkagenten en boa’s aanstellen. 

✓ Verkeersveiligheid vergroten, bijvoorbeeld bij de nieuwe rotondes. 

✓ Meer bomen, dus kappen met kappen. 

✓ Nultolerantie tegen zwerfafval. 

✓ Het Poelbos opknappen. 

✓ Geen grootschalige asielopvang. 

✓ Moderne scholen met voldoende capaciteit. 

✓ Meer en beter toegankelijke openbare toiletten. 

✓ Leegstand in de binnenstad aanpakken. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor veel Nederlanders is het momenteel een groot probleem om aan een woning 

te komen. De huizenprijzen zijn door het dak gegaan, en de wachtlijsten voor 

huurwoningen zijn erg lang. Jongeren moeten hierdoor noodgedwongen langer bij 

hun ouders wonen, en belangrijke mijlpalen worden uitgesteld. Het vinden van een 

sociale huurwoning duurt daarnaast meestal jaren. De huidige woningmarkt vraagt 

om grote maatregelen. Voor Nieuw Goes is het woningprobleem oplossen dan ook 

topprioriteit!   

 

 



 

 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Betere kansen voor starters en lage- en middeninkomens op de huizenmarkt. 

Veel van de koophuizen die de laatste jaren zijn gebouwd, zijn dure koophuizen 

die voor starters of middeninkomens niet te betalen zijn. Wij willen dit oplossen 

door meer betaalbare starterswoningen te bouwen, en een zelfbewoningsplicht en 

deelkoopregeling in te voeren. Op deze manier wordt het bijvoorbeeld ook voor 

jongeren aantrekkelijker om in Zeeland te blijven. 

✓ Meer sociale huurwoningen. In de gemeente Goes is een groot tekort aan sociale 

huurwoningen. Al jarenlang wordt op vrijkomende sociale huurwoningen door 

honderden woningzoekenden gereageerd. Soms zelfs bijna duizend keer! Iedereen, 

ongeacht de hoogte van het inkomen, moet in Goes kunnen wonen. Daarom wil 

Nieuw Goes dat er meer sociale huurwoningen komen. Dat kan door afspraken te 

maken met de woningcorporatie(s) en door bij nieuwbouwprojecten een bepaald 

percentage sociale huur te bouwen. 

✓ Zelfbewoningsplicht invoeren. Hiermee kan de gemeente verplichten dat de 

persoon die de woning koopt er ook daadwerkelijk zelf in gaat wonen. Dit gaat het 

massaal opkopen van woningen door beleggers tegen, wat de huizenprijzen en 

huurprijzen zal verlagen. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk mogelijk, zoals het 

kopen van een woning voor een zoon/dochter. 

✓ Verbod op snelle doorverkoop via een antispeculatiebeding. De grote 

toename van (internationale) investeerders en woningbeleggers leidt tot hogere 

huizenprijzen. Het antispeculatiebeding voorkomt dat nieuwbouwwoningen snel 

na aankoop voor een hoger bedrag worden verkocht. Wanneer diegene dat toch 

doet, moet de verkoper een hoge boete betalen. Een gemeente kan zelf bepalen 

voor welke prijsklassen het antispeculatiebeding geldt, zoals voor woningen met 

een prijs t/m €300.000. Er zijn natuurlijk uitzonderingen mogelijk, zoals verhuizing 

vanwege ziekte. Met het antispeculatiebeding krijgen gewone woningzoekenden 

meer kans om een woning te bemachtigen. 

  



 

 

✓ Afspraken maken over woningprijzen bij nieuwbouwplannen. Een andere 

manier om meer betaalbare koopwoningen te realiseren, is door bij bouwplannen 

afspraken te maken met de ontwikkelaar over de huizenprijzen. Een gemeente kan 

afspreken dat een deel van het aantal nieuwe woningen in de goedkoopste 

koopklasse moet vallen. Dat kan doordat ontwikkelaars vaak huizen uit de dure 

categorie bouwen. Met een deel van de winst die de ontwikkelaar daarmee maakt, 

kunnen ook goedkopere koophuizen worden gefinancierd. Nieuw Goes wil dat de 

gemeente Goes dit ook gaat doen. 

✓ Budget voor levensloopbestendige woningen. 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. Dit voorkomt noodgedwongen 

verhuizingen en eenzaamheid. 

✓ Inzetten op Knarrenhofjes. Zelfstandig wonen, kunnen rekenen op burenhulp en 

met de buren gezellig samen dingen doen. Voor veel ouderen klinkt dat als muziek 

in de oren. Een Knarrenhof maakt prettig en gelukkig zelfstandig blijven wonen 

mogelijk. Nieuw Goes wil dan ook graag inzetten op deze woonvorm. 

✓ Sociale koopwoningen via een doelgroepenverordening realiseren. Een 

Doelgroepenverordening geeft gemeenten namelijk de mogelijkheid om eisen te 

stellen bij nieuwbouwprojecten, zoals de maximale koopprijs, het maximale 

inkomen van de koper en ‘lokale binding’ (bijvoorbeeld het huidige adres). Voor 

starters en middeninkomens vergroot dit de kans op een woning.  

✓ Geen voorrang statushouders bij sociale huurwoningen. Deze voorrang is 

namelijk niet eerlijk tegenover andere inwoners die soms al jaren aan het zoeken 

zijn naar een sociale huurwoning. Door in te zetten op meer sociale huurwoningen 

willen we de wachtlijsten flink verkorten, zodat iedere inwoner binnen een redelijke 

termijn een sociale huurwoning kan krijgen, ook statushouders. 

✓ Flexibel bestemmingsplan. Het is belangrijk dat de gemeente niet een te stug 

bestemmingsplan opstelt, waardoor panden onnodig lang leeg staan. Nieuw Goes 

pleit ervoor om op plekken met veel leegstand een flexibel bestemmingsplan op 

te stellen. Hierdoor wordt het makkelijker om een passende invulling te vinden! 

  



 

 

✓ Flexwoningen bouwen. 10% van de Nederlanders is een ‘spoedzoeker’. Dat zijn 

mensen die snel een huis nodig hebben, zoals na een scheiding, mantelzorgers die 

tijdelijk ergens anders moeten wonen, mensen met tijdelijk werk, starters en 

studenten. Flexwoningen zijn een goede oplossing voor deze groepen. Deze 

woningen kunnen in ongeveer 8 maanden bewoonbaar zijn. Ook hier is het 

probleem dat gemeenten te weinig grond beschikbaar stellen, terwijl het Rijk 

financiële voordelen biedt aan gemeenten voor het realiseren van flexwoningen. 

Nieuw Goes wil dat er ook in Goes flexwoningen komen. 

✓ Meer inzetten op geïndustrialiseerde bouw. Bij geïndustrialiseerde bouw wordt 

de woning voor het grootste deel in de fabriek gebouwd. Tegenwoordig worden 

er namelijk ook permanente huizen in fabrieken gebouwd. Een fabriekswoning is 

tot 50% sneller en 30% goedkoper te bouwen. Het probleem is dat gemeenten te 

weinig locaties beschikbaar stellen voor fabriekshuizen. Nieuw Goes wil daarom 

dat de gemeente locaties gaat aanwijzen waar fabriekshuizen kunnen komen, 

zodat het woningtekort sneller kan worden opgelost.  

✓ Woningsplitsing bevorderen. Bij woningsplitsing verandert één zelfstandige 

woning in twee of meer zelfstandige woningen. Elke woning heeft een eigen 

keuken, badkamer en wc. Woningsplitsing is dus geen verkamering. Door 

woningsplitsing komen snel meer woningen beschikbaar. We willen dit bevorderen 

door bijvoorbeeld de vergunning gratis te maken. 

✓ Meer vrije sectorhuurwoningen. Volgens onderzoek zijn er in Goes de komende 

jaren 320 appartementen in de vrije sector nodig. Door het opschorten van de 

‘markttoets’ kunnen woningcorporaties extra investeren in het bouwen van vrije 

sectorhuurwoningen. NG wil dan ook dat de gemeente de woningcorporatie(s) 

gaat verzoeken om meer vrije sectorhuurwoningen te realiseren. 

✓ Strenge eisen brandveiligheid bij seniorenwoningen. Volgens de brandweer 

beschermt de huidige wetgeving bewoners van seniorencomplexen onvoldoende 

tegen de risico’s van brand. Bij branden zijn bovengemiddeld veel slachtoffers 

ouder dan 65 jaar. Tegelijkertijd is er vergrijzing en blijven steeds meer ouderen 

zelfstandig thuis wonen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om aanvullende 

eisen te stellen. Nieuw Goes wil dat de gemeente dat ook gaat doen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid. Wij 

maken ons hier grote zorgen over, want inwoners die hulp nodig hebben dreigen in 

de steek gelaten te worden. Nieuw Goes wil de bezuinigingen op de huishoudelijke 

hulp en de verhuisplicht terugdraaien. Wij gaat niet akkoord met het verder 

uitkleden van onze voorzieningen. Ook willen we inzetten op preventie in de zorg, 

zodat problemen worden voorkomen voordat ze ontstaan. De landelijke overheid 

heeft veel taken bij de gemeente neergelegd, maar maakt er te weinig geld voor 

beschikbaar. Wij willen een einde maken aan dat asociale beleid.  



 

 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Bezuiniging op huishoudelijke hulp terugdraaien. De gemeente verstrekt geen 

huishoudelijke hulp meer voor een periode korter dan 6 maanden. Dit is een veel 

te zware belasting voor mantelzorgers, veel inwoners kunnen geen particuliere 

hulp betalen en sommige inwoners hebben geen of een beperkt netwerk. Deze 

bezuiniging raakt de laagste inkomens het hardst. Nieuw Goes wil deze 

bezuiniging dan ook zo snel mogelijk terugdraaien. 

✓ Verhuisplicht afschaffen. De verhuisplicht houdt in dat de gemeente geen 

woningaanpassingen meer betaalt. Een alleenstaande oudere met een laag 

inkomen die al z’n hele leven in zijn dorp woont krijgt bijvoorbeeld geen traplift 

meer. In plaats daarvan zal de gemeente zoeken naar een ‘geschikte woning’ elders. 

Deze bezuiniging is extra heftig omdat het college het verhuisgebied heeft 

vergroot: de vijf Bevelandse gemeenten plus een straal van tien kilometer 

daaromheen. Een oudere uit ’s-Heer Arendskerke kan dus verplicht worden te 

verhuizen naar Bergen op Zoom of Terneuzen. Deze bezuiniging raakt kwetsbare 

inwoners hard. Nieuw Goes wil deze bezuiniging dan ook zo snel mogelijk 

terugdraaien. 

✓ Druk leggen op de landelijke overheid voor voldoende zorggeld. De landelijke 

overheid heeft namelijk veel zorgtaken bij de gemeente neergelegd, zonder dat 

daar voldoende geld beschikbaar voor wordt gemaakt. Hierdoor kampen veel 

gemeenten met tekorten en wordt er bezuinigd op zorg en welzijn. Samen met 

andere gemeenten kunnen we een vuist maken tegen dit beleid. 

✓ Armoedeval voorkomen. Meer werken moet altijd lonen, ook als je bijvoorbeeld 

in de bijstand zit. Armoederegelingen moeten stimuleren dat inwoners gaan 

werken, in plaats van hen terug de armoede in duwen. 

✓ Vrijwilligerswerk & opleiding voor langdurig werklozen. Het is namelijk 

belangrijk dat de afstand tot de arbeidsmarkt vermindert. Via vrijwilligerswerk en 

opleidingen geven we langdurig werklozen meer kansen op betaald werk. 

✓ Activiteiten voor ouderen ondersteunen. Het is voor de gezondheid van 

ouderen erg belangrijk om genoeg gezellige en leuke activiteiten te kunnen doen. 

De gemeente moet dit ondersteunen. Bijvoorbeeld via het SMWO. 



 

 

✓ Ruimhartige WMO. 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! 

✓ Huisautomatisering faciliteren. Er zijn steeds meer ICT-toepassingen die de 

kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Zoals het automatisch aan- en 

uitschakelen van verlichting. Met deze huisautomatisering kunnen ouderen langer 

zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarom willen we bij nieuwe 

ouderenwoningen het comfort van ouderen vergroten via huisautomatisering. 

✓ Procedures (jeugd)zorgorganisaties versimpelen. Procedures moeten hierbij 

zoveel mogelijk gelijk worden getrokken. Nieuw Goes is ook voorstander van één 

centraal loket waar inwoners die zorg nodig hebben terecht kunnen. Zo wordt u 

niet meer van het kastje naar de muur gestuurd.  

✓ Kinderen kind laten zijn. 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 niet meetelt. Zo zorgen we ervoor 

dat kinderen kind kunnen zijn, in plaats van fulltime mantelzorger. 

✓ Persoonlijke zorg, met oog voor privacy. We willen graag voorkomen dat veel 

verschillende zorgverleners bij één hulpbehoevende over de vloer komen. 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. 

✓ Digitalisering ouderen promoten. Niet om kunnen gaan met bijvoorbeeld 

internet vormt een steeds grotere beperking om mee te kunnen doen in de 

maatschappij. Daarom zijn we voorstander van cursussen en campagnes om 

ouderen te helpen met het volledig meedraaien in onze digitale maatschappij. 

✓ Urgentieverklaring voor mantelzorgers. 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 mantelzorgers makkelijker. 

✓ Meer werkplaatsen voor nuttige dagbesteding. Er is namelijk een tekort aan 

werkplaatsen voor mensen die geen (volledig) betaald werk kunnen doen. Daarom 

willen we dat de gemeente zich harder gaat inzetten voor meer werkplaatsen, 

zodat meer inwoners aan een zinvolle dagbesteding geholpen kunnen worden. Wij 

zien ook graag dat de bezuiniging op de zorgboerderijen wordt teruggedraaid. 



 

 

✓ Meer aandacht voor preventie. Nieuw Goes staat volledig achter het motto 

“voorkomen is beter dan genezen.” Preventie kan veel onnodig leed voorkomen 

en daarbij kosten besparen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente meer inzet 

op preventie. Jongerenwerkers zijn hiervoor erg waardevol. Wij vinden dat hier dan 

ook zeker niet op bezuinigd mag worden.  

✓ Integratie als eis voor bijstand. NG vindt dat bijstand alleen moet worden 

verleend aan geïntegreerde inwoners die zich hier blijvend kunnen vestigen. 

Daarom moet vaststaan dat het verblijfsrecht niet vervalt en de Nederlandse taal 

wordt beheerst, of een inspanning wordt geleverd om dit te beheersen. 

✓ Het huisartsentekort oplossen. Door dit tekort nemen huisartsen momenteel 

nauwelijks of geen nieuwe patiënten aan. Nieuw Goes wil er werk van maken om 

meer huisartsen naar Goes te trekken! 

✓ Meer en verbeteren gehandicaptenparkeerplaatsen. De laatste jaren zijn er veel 

gehandicaptenparkeerplaatsen verdwenen. Ook zijn veel parkeerplaatsen van 

onvoldoende kwaliteit. Hierdoor is het instappen en uitstappen voor mensen met 

een beperking lastig of zelfs onmogelijk. NG wil daarom dat het aantal 

gehandicaptenparkeerplaatsen toeneemt en dat deze plaatsen voldoen aan de 

landelijke richtlijnen. Voor publieke voorzieningen hanteren veel gemeenten de 

norm dat 5% van de parkeerplaatsen beschikbaar is voor gehandicapten. Wij willen 

dat Goes dat ook gaat doen. 

✓ Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte verbeteren. Er is veel 

aandacht voor toegankelijkheid. Toch is er wat betreft de toegankelijkheid van veel 

openbare gebouwen, winkels, horeca en de openbare ruimte nog steeds ruimte 

voor verbetering. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel! 

✓ Eenzaamheid bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid in de gemeente 

Goes vaker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Nieuw Goes wil dan ook een 

structurele en concrete aanpak tegen eenzaamheid. 

✓ Landelijke expertise gebruiken voor aanpak schulden. In Nederland worden 

door experts verschillende middelen voor het voorkomen en oplossen van 

schulden bedacht, zoals de Nederlandse Schuldhulproute. Wij willen dat de 

gemeente zich aansluit bij dit soort aanpakken met bewezen positief effect. 

✓ De kostendelersnorm voor bijstand verhogen van 21 naar 27 jaar. Nu tellen 

thuiswonende zonen en dochters (die vaak nog studeren) nog mee in het bepalen 

van de hoogte van de bijstand. Wij vinden het niet eerlijk dat er wordt verwacht 

van jongeren dat zij deze bijstand compenseren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel inwoners hebben weinig vertrouwen in de politiek, en dat is niet vreemd. Er is 

landelijk en lokaal genoeg gebeurd wat het vertrouwen in de politiek heeft doen 

afnemen. Nieuw Goes staat als lokale partij voor een andere politiek. Inwoners 

moeten op voorhand betrokken worden bij plannen. Ook na de verkiezingen moet 

uw stem ertoe doen! Om dit te bereiken zijn we groot voorstander van 

democratische vernieuwingen, zoals het gemeentelijk referendum en agendarecht 

voor inwoners.  



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Inwoners op voorhand betrekken. De afgelopen jaren is het te vaak gebeurd dat 

inwoners overvallen werden door besluiten van de gemeente. Nieuw Goes wil dat 

inwoners op voorhand geïnformeerd en betrokken worden bij plannen, zodat 

besluiten niet over hen, maar met hen worden gemaakt. O.a. het burgerpanel en 

de adviesraden (bijv. seniorenraad) zijn hier goede instrumenten voor. 

✓ Een gemeentelijk referendum invoeren. Via een referendum kunnen inwoners 

op een hele directe manier invloed uitoefenen. Democratie is zoveel meer dan één 

keer in de 4 jaar stemmen! 

✓ Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Iedere euro moet effectief besteed 

worden. Alleen uitgaven waar de gemeenschap echt wat aan heeft krijgen van ons 

groen licht. Wij kijken dan ook kritisch naar de uitgaven voor citymarketing en 

subsidies voor kunst. De gemeente moet daarnaast geen ondernemer spelen. 

✓ Geen gemeentelijke herindeling. De grootte van onze gemeente is namelijk 

prima. Niet te groot, want anders verliezen inwoners het contact en de binding met 

de gemeente. Niet te klein, want anders verliest de gemeente daadkracht. 

✓ Agendarecht voor inwoners. Nieuw Goes vindt het belangrijk dat inwoners zelf 

ook punten op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten. 

✓ Klare taal. Documenten die de gemeente schrijft moeten in duidelijke en 

begrijpelijke taal worden geschreven. Zo zorgen we ervoor dat betrokken inwoners 

de besluiten en politiek beter kunnen volgen. 

✓ Breken met het ouderwetse coalitie – oppositie denken. Nieuw Goes is 

tegenstander van een dichtgetimmerde coalitie waarbij de oppositie er voor spek 

en bonen bij zit. Wij willen graag een open coalitie, zodat iedere stem telt. 

✓ Optimale digitale dienstverlening. We zien graag dat rijbewijzen, paspoorten en 

andere documenten thuisbezorgd kunnen worden. Inwoners zouden zo min 

mogelijk zelf naar het Stadskantoor hoeven te gaan, door zoveel mogelijk zaken 

via de digitale weg mogelijk te maken. De niet-digitale weg moet wel blijven 

bestaan. 

✓ Beste ideeën van andere gemeenten overnemen. Onze gemeente hoeft niet 

telkens het wiel opnieuw uit te vinden: er zijn meer dan 300 andere gemeenten 

waar we van kunnen leren. Op basis van de resultaten in andere gemeenten kunnen 

we zien welk beleid wel of juist niet werkt. 



 

 

✓ Samenwerken met hogescholen en universiteiten. We zien graag dat de 

gemeente in overleg met hogescholen en universiteiten studenten hun frisse blik 

op problemen laten geven. Door het inzetten hiervan kan onze gemeente zichzelf 

blijvend vernieuwen en verbeteren. 

✓ Een moderne gemeente-app. Deze app voor onze gemeente integreert een grote 

hoeveelheid functies. Inwoners kunnen melding maken van overlast en 

verontreiniging, informatie krijgen over het aanvragen van vergunningen en de 

voortgang van besluiten, maar ook het stemgedrag van de gemeenteraad bekijken. 

Zo wordt de overheid beter bereikbaar, transparanter en kunnen uw problemen 

snel en effectief worden opgelost. 

✓ Transparante politiek. Daarom willen we geheime vergaderingen en geheime 

beleidsdocumenten tot een minimum beperken. Als iets (nog) niet openbaar mag 

worden, moet daar een heel goede reden voor zijn. 

✓ Regeldruk verminderen. Enthousiaste inwoners die iets willen organiseren 

moeten zich niet door een grote hoeveelheid regeltjes en procedures hoeven 

worstelen. Zo komen initiatieven namelijk niet van de grond. Wij willen dan ook 

dat er soepel wordt omgegaan met verzoeken van inwoners om iets tofs te 

organiseren, zoals een buurtbarbecue. 

✓ Geen belastingverhogingen. Een correctie vanwege de inflatie is acceptabel, 

maar alles daarboven wil Nieuw Goes voorkomen. Voor veel inwoners is het nu 

namelijk al lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. 

✓ Kostendekkende leges. Om ervoor te zorgen dat de financiën op orde zijn, willen 

we zoveel mogelijk leges kostendekkend maken. Hierdoor moeten tekorten op 

leges niet meer worden opgevuld vanuit andere inkomsten. 

✓ Sluitende begrotingen. Thuis hebben we het huishoudboekje graag op orde, en 

dat geldt ook voor de gemeente: er mag in principe niet meer uitgegeven worden 

dan dat er binnenkomt. 

✓ Externe inhuur effectief inzetten. In vergelijking met het eigen personeel is 

externe inhuur namelijk meestal een stuk duurder. In plaats daarvan willen we het 

eigen personeel zo breed mogelijk cursussen en opleidingen aanbieden die de 

benodigde vaardigheden opleveren voor de eigen organisatie.  

✓ De bereikbaarheid van overheidsdiensten verbeteren. De wereld digitaliseert 

steeds verder, maar een deel van de inwoners heeft moeite om al die 

veranderingen bij te benen. Nieuw Goes wil daarom dat direct contact opnemen 

(bellen en mailen) makkelijker wordt. Nu is dat vaak alleen via omwegen mogelijk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de vele ondernemers in onze gemeente hebben we een krachtige lokale 

economie. Zo komen er ieder jaar veel toeristen genieten van alles wat onze regio 

te bieden heeft. Ook trekken bijvoorbeeld de binnenstad van Goes en het 

recreatiegebied Wolphaartsdijk veel publiek. Goes is naast een economische 

trekpleister ook een gemeente met veel agrarische bedrijven binnen de 

gemeentegrenzen. Nieuw Goes wil onze lokale economie verder versterken en 

tegelijkertijd het karakter van onze gemeente bewaren. We zijn voor een gastvrije 

gemeente waar bezoekers graag naar terugkeren. Om dit te bereiken zijn we 

voorstander van bijvoorbeeld een toeristische route in de binnenstad van Goes en 

willen we zorgen voor meer openbare toiletten.   



 

 

Nieuw Goes wil:  

✓ Volledige vrijheid op zondag behouden. Tijdens de vorige periode in de 

gemeenteraad is het gelukt om volledige vrijheid op zondag te realiseren. Hierdoor 

hebben ondernemers volledige vrijheid of ze wel of niet op zondag open willen 

zijn. Deze vrijheid moet behouden blijven. 

✓ De binnenstad beschermen en leegstand aanpakken. Er staan behoorlijk wat 

panden leeg in de binnenstad van Goes. Wij zien graag een actieplan om deze 

leegstand aan te pakken, bijvoorbeeld door afspraken te maken met verhuurders, 

een bemiddelaar in te zetten, en de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. 

✓ Een toeristische route (Ganzenroute) in Goes. Via de Ganzenroute kunnen we 

namelijk toeristen op een toffe en interactieve manier langs de mooiste plekjes van 

Goes leiden. Dit helpt om Goes op de kaart te zetten als toeristische bestemming. 

✓ Guus de Gans als mascotte van onze gemeente. Goes is dé ganzestad, en daar 

mag best meer aandacht voor komen! Guus de Gans kan als mascotte helpen om 

onze gemeente op de kaart te zetten, en geeft meer herkenning bij toeristen. 

✓ Lokaal inkopen bevorderen. Geld wat in onze gemeente verdiend wordt moet 

ook zoveel mogelijk uitgegeven worden in onze gemeente. Dit zorgt namelijk voor 

een krachtige lokale economie. Dit bevorderen we via een bewustwordings-

campagne onder inwoners en ondernemers, en het aanleggen van een register 

waar alle lokale ondernemers en leveranciers een plek krijgen. Ook moet de 

gemeente het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk lokaal in te kopen. 

✓ Flitsvergunningen voor ondernemers. 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! 

✓ De binnenstad aantrekkelijker maken. Om te kunnen winnen van digitale 

winkels is het belangrijker dan ooit dat de binnenstad een fijne en aantrekkelijke 

plek is om te verblijven en te winkelen. Daarom is Nieuw Goes voorstander van 

meer groen, bankjes en decoratie in de binnenstad. Ook zien we graag dat de 

kermis terugkeert naar de binnenstad. 

✓ Promotieborden voor Goes. Er rijden ieder jaar grote groepen toeristen via de 

snelweg langs Goes. Om meer van deze toeristen te overtuigen om onze gemeente 

te bezoeken, zou het goed zijn om promotieborden langs de snelweg te hebben 

staan die laten zien wat er allemaal voor moois en leuks te zien is in onze gemeente. 



 

 

✓ Een gemeente waar het goed boeren is. De agrarische sector levert veel 

werkgelegenheid op en is belangrijk voor onze lokale economie. De gemeente 

moet bijvoorbeeld boeren en natuurorganisaties bij elkaar brengen, zodat deze 

sector zich op een gebalanceerde manier kan ontwikkelen. 

✓ Parkeertarieven aan de rand van de binnenstad verlagen. Hoge parkeertarieven 

zijn namelijk een reden voor mensen om niet of minder te gaan winkelen in onze 

binnenstad. Door de parkeertarieven te verlagen, geven we onze binnenstad een 

extra impuls. Parkeren in de historische binnenstad moet duurder zijn dan parkeren 

aan de rand van het centrum, zodat het verkeer in de binnenstad wordt verminderd. 

Parkeren in de verschillende parkeergarages moet daarbij bevorderd worden.  

✓ 1 ondernemersloket. Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te 

ondernemen. Daarom moet er één centraal loket zijn waar ondernemers terecht 

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

✓ Meer camperplaatsen. Voor doorreizende bezoekers met een camper kan het 

namelijk lastig zijn om te parkeren in onze gemeente. Deze plaatsen zijn alleen om 

te parkeren en dus niet voor overnachtingen.    

✓ Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Bij verouderde bedrijventerreinen 

blijven we altijd kijken of er nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsevinden. Op deze 

manier houden we onze bedrijventerreinen toekomstbestendig! 

✓ Beter toegankelijke & meer openbare toiletten. Nu is het aanbod aan openbare 

toiletten erg beperkt. Om wildplassen te voorkomen en gastvrijer te zijn, zeker voor 

senioren en mensen met een handicap, vindt Nieuw Goes het een goed idee om 

meer openbare toiletten te realiseren. Bij openbare toiletten moet er ook oog zijn 

voor voldoende gehandicaptentoiletten. 

✓ Het Marconigebied verbeteren. Onze woonboulevard heeft een flinke 

opknapbeurt nodig. Het gebied nodigt momenteel niet uit, en de verkeerssituatie 

kan een stuk veiliger. Het is positief dat de gemeente inwoners betrekt bij het 

verbeteren van dit gebied. Nieuw Goes gaat er werk van maken om het Marconi-

gebied op te knappen. Bijvoorbeeld door toegankelijkere en veiligere fiets- en 

wandelpaden, speelvoorzieningen voor kinderen en het toevoegen van horeca. 

✓ Opbrengsten van toeristenbelasting investeren in toerisme. We vinden het 

daarbij goed om deze opbrengsten zoveel mogelijk te investeren in de gebieden 

waar ze worden verdiend, zoals het recreatiegebied bij Wolphaartsdijk. 

✓ Een bruisend uitgaansleven. De terrassenuitbreiding die in de coronapandemie 

is ontstaan behouden we. NG zet zich ook in voor diversiteit aan clubs en cafés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwkomers bijgekomen in onze gemeente. 

Sommigen van ver, anderen van minder ver. Nieuw Goes vindt het belangrijk dat 

deze nieuwe inwoners zo snel mogelijk meedraaien in de maatschappij. Daarom 

willen we onder andere een uitgebreide Integratienota, focus op het leren van 

Nederlands, en een evenwichtige verdeling van nieuwkomers over de wijken en 

dorpen. Wij zijn tegen grootschalige noodopvang en een nieuw structureel 

asielzoekerscentrum in onze gemeente. In plaats daarvan focussen we liever op het 

succesvol integreren van de bestaande nieuwkomers. Het bieden van kleinschalige 

noodopvang voor bijvoorbeeld gezinnen uit noodsituaties is een mogelijkheid. Wel 

moet vaststaan dat hier draagvlak voor is onder inwoners.  



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Geen grootschalige noodopvang. Grootschalige opvang kan namelijk zorgen 

voor grootschalige problemen voor zowel asielzoekers als voor de Goese 

samenleving. Denk bijvoorbeeld aan overlast en onveilige situaties, maar ook 

mentale klachten bij asielzoekers. Kleinschalige noodopvang van bijvoorbeeld 

enkele gezinnen uit oorlogsgebieden is wel een mogelijkheid. Wel moet vaststaan 

dat hier draagvlak voor is onder inwoners. 

✓ Evenwichtige verdeling van nieuwkomers binnen wijken en dorpen. Voor de 

sociale cohesie en integratie is het namelijk belangrijk dat nieuwkomers niet 

allemaal in dezelfde wijk terechtkomen. 

✓ Gelijke rechten en kansen voor iedere inwoner. Iedere inwoner is gelijkwaardig 

en verdient dezelfde kansen als iedere andere inwoner. Ongeacht geaardheid, land 

van herkomst, of geloof. We vinden het belangrijk dat de gemeente dit ook 

uitstraalt en zich inzet om deze gelijkwaardigheid te beschermen. 

✓ Geen nieuw structureel asielzoekerscentrum bouwen. Nieuw Goes wil zich nu 

eerst focussen op het succesvol integreren van de bestaande nieuwkomers die de 

afgelopen jaren in onze gemeente zijn komen wonen. Hier liggen namelijk genoeg 

uitdagingen. NG heeft dan ook als enige partij tegen de bouw van een groot 

structureel AZC met plaats voor 300 asielzoekers gestemd. Het is wat ons betreft 

tijd voor een pas op de plaats. 

✓ Focus op Nederlands leren. Een geslaagde integratie begint bij het onder de knie 

krijgen van de Nederlandse taal. Wat ons betreft komt hier dan ook meer aandacht 

voor, zodat nieuwkomers sneller en beter mee kunnen doen in de maatschappij. 

✓ Vrijwilligerswerk voor asielzoekers. Het is belangrijk dat asielzoekers zo vroeg 

mogelijk meedraaien in onze maatschappij en in aanraking komen met de 

Nederlandse taal. Vrijwilligerswerk kan daarnaast helpen om hen een nuttige 

invulling van hun tijd te bieden, terwijl de gemeenschap wordt geholpen. Een mooi 

voorbeeld van een win-win situatie! 

✓ Uitgebreide integratienota. De integratie van nieuwkomers heeft wat ons betreft 

een hoge prioriteit. Dit onderwerp mag dan ook meer bestuurlijke aandacht krijgen 

via een uitgebreide integratienota. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Goes zet zich in voor het beschermen van de natuur in onze gemeente. Zo 

zien we graag meer bomen en willen we de bijen en vleermuizen in onze gemeente 

helpen. Wij pleiten ook voor nultolerantie tegen zwerfafval. Het is namelijk 

belangrijk dat uw woonomgeving zo schoon en groen mogelijk is. Ook hebben we 

oog voor het welzijn van dieren. Zo willen we graag diervriendelijke producten in 

gemeentelijke instellingen en meer losloopveldjes voor honden.   



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Kappen met kappen. Bomen zijn niet alleen belangrijk voor het ecosysteem, ze 

zorgen ook voor een prettigere woonomgeving. Ook voorkomen bomen 

wateroverlast en hittestress. Nieuw Goes is dan ook groot voorstander van meer 

bomen in onze gemeente. Kappen met kappen, en juist planten die planten! 

✓ Meer losloopveldjes voor honden. Voor de gezondheid van honden (en hun 

baasjes) is het belangrijk dat ze plekken hebben waar ze los kunnen rondrennen 

en spelen. Dit is ook goed voor het contact tussen buurtbewoners met een hond. 

✓ Een bijvriendelijke 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. We willen dat Goes de titel 

‘bijvriendelijke gemeente’ gaat verdienen. 

✓ Kansen van Nationaal Park Oosterschelde benutten. Bij het Goese Sas ligt 

Nationaal Park Oosterschelde: het grootste nationale park van Nederland! Wij zien 

hier graag een natuurentreepunt. Ook staan we positief tegenover een uitbreiding 

van de activiteiten, zoals een volwaardig vogelpunt voor alle bezoekers. 

✓ Energiezuinige en intelligente straatverlichting. We zijn voorstander van 

energiezuinige LED-verlichting. Ook zijn we op relevante locaties voor intelligente 

straatverlichting: verlichting die pas op volle kracht gaat branden zodra er iemand 

in de buurt is. Dit vermindert het energieverbruik, is diervriendelijker en zal de 

lichtvervuiling in onze gemeente flink doen dalen. 

✓ Naar een circulaire economie. Het hergebruiken van materialen en spullen gaat 

verspilling tegen. Dat is goed voor mens en natuur!  

✓ Vergunningvrije duurzame en innovatieve producten. 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. 

✓ Geen nieuwe windturbines. Nieuw Goes steunt het idee 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. 



 

 

✓ Energieneutrale overheidsgebouwen. 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! 

✓ Goes beter bestand maken tegen extreem weer. Dit kan bijvoorbeeld door 

grindpakketten of ‘infiltratiekoffers’ onder wegen aan te leggen waar het water 

naartoe kan. Het water kan dan bijvoorbeeld afgevoerd worden naar groenstroken, 

bermen en wadi’s. Ook helpt natuur-inclusief bouwen. 

✓ Huiskatten chippen. 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 en de samenleving als geheel. 

✓ Diervriendelijke producten in gemeentelijke instellingen. Als gemeente 

moeten we het goede voorbeeld geven, ook op het gebied van dierenwelzijn. Geen 

plofkip maar vrolijke kip! 

✓ Jacht als laatste redmiddel. Er zijn veel manieren om overlast op te lossen zonder 

dieren te doden. Denk hierbij aan wildsignaleringssystemen, nestcontroles en het 

onaantrekkelijk maken van gebieden voor dieren. Jacht moet dan ook het laatste 

redmiddel zijn. Zo zet Nieuw Goes zich in tegen de kattenjacht.  

✓ Vleermuizenpopulatie op peil houden. Tegenwoordig verdwijnen veel 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit is zorgwekkend, want vleermuizen zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat er niet te veel insecten zijn. Daarom zien we graag dat de 

gemeente vleermuiskasten plaatst in gebieden waar de vleermuizenpopulatie 

afneemt. Ook staan we positief tegenover vleermuisvriendelijke verlichting op 

plekken waar vleermuizen leven. 

✓ Samenhangend dierenwelzijnsbeleid opstellen. Op dit moment ontbreekt in 

onze gemeente een samenhangend beleid op het gebied van dierenwelzijn. Wij 

zien graag dat dierenwelzijn de bestuurlijke aandacht krijgt die het verdient. 

✓ Geen megastallen. Megastallen zijn namelijk dieronvriendelijk en milieubelastend. 

Ook verdringen megastallen de kleinere familiebedrijven. 

✓ Zonneparken niet toestaan op goede landbouwgrond. De landbouw heeft de 

komende jaren deze grond zelf nodig voor de overgang naar een milieuvriendelijke  

(kringloop-)landbouw. Daarnaast zorgen lange rijen aan zonnepanelen voor 

landschapsvervuiling. Er zijn genoeg daken om zonnepanelen op te plaatsen, in 

plaats van kostbare landbouwgrond hiervoor te gebruiken. 



 

 

✓ Beter boomonderhoud. De staat van de bomen in Goes is zorgelijk. Bijna 1 op de 

4 bomen verkeert namelijk in matige of (zeer) slechte staat. De verwachting is dan 

ook dat er de komende jaren meer bestrijding van ziekte en plagen nodig zal zijn. 

Ondanks al deze feiten worden nu alleen kleine bomen bemest en belucht. Nieuw 

Goes wil structureel beter boomonderhoud door ook grote bomen goed te 

onderhouden. Ook zien wij graag bomenrijen met meer variatie, zodat ziektes niet 

zo snel verspreiden. Daarnaast zijn we voor plantsoenen die worden ingericht met 

een combinatie van heesters, planten, bloemen en bomen.  

✓ Natuurlijke oevers behouden en zoveel mogelijk openbaar toegankelijk 

maken. In de gemeente zijn op verschillende plekken natuurlijke oevers, zoals aan 

het Veerse Meer. Nieuw Goes wil dat deze oevers ook natuur blijven. Ook moeten 

deze oevers zoveel mogelijk openbaar toegankelijk zijn. Wij vinden namelijk dat 

iedere bezoeker, ongeacht het inkomen, moet kunnen genieten van de natuur.  

✓ Een krachtige aanpak tegen zwerfafval. Op meerdere plekken ligt veel 

zwerfafval, zoals bij de Nansenbaan (fastfoodboulevard). Nieuw Goes wil een 

nultolerantiebeleid: niet eerst meer waarschuwen, maar meteen een boete. Ook 

willen we meer G-snakes. G-snakes zijn speciale afvalbakken waar je vanuit de auto 

afval in kan gooien. Ook zien wij kansen om jongeren met een taakstraf zwerfafval 

op te laten ruimen. 

✓ Ecologisch maaien. Bij deze natuurvriendelijke manier van maaien worden gras 

en planten niet tegelijkertijd gemaaid. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe.  

✓ Bio-gebaseerde verkeersborden. Met grasvezels kunnen bijvoorbeeld 

verkeersborden, beschoeiing en bermpaaltjes worden gemaakt. In 2022 wordt 

hiervoor een grote bermgrasfabriek gebouwd in Nederland, waar mogelijk mee 

kan worden samengewerkt. Nieuw Goes wil onderzoeken of grasvels van het 

gemaaide bermgras ook in Goes benut kunnen gaan worden voor het maken van 

bio-gebaseerd wegmeubilair. 

✓ Natuurinclusief bouwen. Bij natuurinclusief bouwen wordt rekening gehouden 

met de natuur. Er wordt bijvoorbeeld een inbouwkast voor broedende vogels of 

vleermuizen gemaakt. Ook kan slimme verlichting worden toegepast of worden er 

groene daken aangelegd. Nieuw Goes wil dat ook in Goes zoveel mogelijk 

natuurinclusief wordt gebouwd. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere inwoner moet zich veilig voelen op straat, zowel overdag als ’s nachts. 

Wijkagenten en boa’s leveren hier een belangrijke bijdrage aan, maar er is sprake 

van een capaciteitstekort. Daarom zijn we voorstander van het uitbreiden van het 

aantal wijkagenten en boa’s. Ook willen we graag lokfietsen inzetten om 

fietsendiefstal tegen te gaan. Onze gemeente moet zo onaantrekkelijk mogelijk zijn 

voor criminelen. Hierbij moet ook aandacht zijn voor digitale veiligheid. De digitale 

criminaliteit neemt de afgelopen jaren namelijk fors toe.  



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Inzet en aantal wijkagenten vergroten. Wijkagenten doen erg belangrijk werk. 

Zo zorgen zij ervoor dat problemen in een wijk sneller opgemerkt en opgelost 

worden. Daarom staat Nieuw Goes positief tegenover een vergroting van het 

aantal wijkagenten. Ook moet Goes samen met de andere gemeenten in de regio 

een sterkere lobby voeren voor meer agenten. 

✓ Grote zichtbaarheid politie in uitgaansgebieden. De afgelopen jaren gaat het 

nog regelmatig fout in de uitgaansgebieden. Om de veiligheid van het 

uitgaanspubliek te verzekeren, vinden we het belangrijk dat de politie meer 

zichtbaar is. 

✓ Lokfietsen inzetten. Er worden vaak fietsen gestolen. Om dit probleem te 

verminderen zien we graag dat de politie lokfietsen gaat inzetten: fietsen met een 

volgsysteem die op plekken worden gezet waar veel fietsen worden gestolen. Zo 

vatten we fietsendieven in de kraag! 

✓ Deelname aan wietproef. We zien graag dat onze gemeente deelneemt aan de 

proef van de landelijke overheid voor gereguleerde wietteelt. Via gereguleerde 

wietteelt zorgen we er namelijk voor dat de illegale handel op straat vermindert. 

✓ Oudjaar weer echt een feest voor iedereen maken. 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. 

✓ Onderzoek naar beveiliging van gemeentelijke ICT-systemen. De ICT-systemen 

bij de overheid zijn soms slecht beveiligd, met alle risico’s van dien. Zo zouden uw 

persoonsgegevens op straat kunnen belanden als de beveiliging niet op orde is. 

Daarom pleiten wij voor een grondige controle. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook 

de systemen voor onze gemalen en sluizen. 

  



 

 

✓ ‘White hat’ hackers inzetten. De gemeente kan deze goedaardige hackers 

inzetten om de beveiliging van digitale systemen binnen de gemeente te 

verbeteren. Zij proberen in te breken in deze systemen en geven tegelijkertijd aan 

waar er gaten zitten in de beveiliging. 

✓ Meer boa’s. Momenteel komen de boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 

handen tekort. Hierdoor kunnen problemen nu niet aangepakt worden, zoals 

hangjongeren die voor overlast en vernielingen zorgen, afvaldumpingen, overlast 

in wijken en criminele activiteiten op bedrijventerreinen. Wij willen dan ook graag 

meer boa’s aannemen om dit tekort aan personeel op te lossen.  

✓ Actuele rampenplannen. De gemeente moet zorgen voor actuele 

rampenplannen en regelmatig rampenoefeningen organiseren. Bij het opstellen 

van rampenplannen moet uitdrukkelijk rekening worden gehouden met 

(huis)dieren. 

✓ Meer snelheidscontroles bij scholen. 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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wegen en straten in onze gemeente moeten goed begaanbaar en veilig zijn. We 

zien nog kansen bij onder andere woonerven, waar de gemeente meer kan doen om 

de maximumsnelheid af te dwingen. Ook wil Nieuw Goes bijvoorbeeld de nieuwe 

rotondes bij het Stadskantoor, de Nieuwe Rijksweg en de Westhavendijk graag 

veiliger maken. We zien graag dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie 

om de veiligheid van de Deltaweg te verbeteren. Daarnaast vinden we het belangrijk 

dat het openbaar vervoer voor iedere inwoner toegankelijk is.   



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen. Voor lichamelijk gehandicapten 

kan het bijvoorbeeld een probleem zijn als een perron niet breed toegankelijk is 

gemaakt. 

✓ Weginrichting die voldoet aan de eisen. Als een weg een bepaalde maximum-

snelheid heeft, verwacht je dat de inrichting daarop is afgestemd. Helaas is dat in 

de gemeente Goes soms niet zo. Zo voldoen meerdere woonerven niet aan de 

landelijke eisen. De inrichting van een woonerf moet bijvoorbeeld stapvoets rijden 

afdwingen. In Goes zijn sommige woonerven kaarsrechte straten zonder drempels, 

waardoor maar 1 op de 10 zich aan de maximumsnelheid van 15 km/u houdt. Er 

zijn ook 30 km/u-wegen die niet op die snelheid zijn ingericht. Nieuw Goes wil 

daarom dat de straten die niet aan de inrichtingseisen voldoen worden aangepast. 

Nieuwe straten moeten meteen volgens de landelijke eisen worden aangelegd. 

✓ De rotondes bij het Stadskantoor veiliger maken. Deze nieuwe rotondes aan 

beide kanten van het spoor zijn namelijk gevaarlijk: er vinden veel ongelukken en 

bijna-ongelukken plaats. Zeker voor fietsers is het oppassen geblazen. We zien 

graag een onderzoek naar het bouwen van een fietstunnel bij deze locatie. 

✓ Actie bij de Buys-Ballotstraat. De situatie bij de Buys-Ballotstraat is voor fietsers 

onveilig. Daarnaast rijdt er nog steeds vrachtverkeer door deze straat, ondanks de 

proef vanuit de gemeente. Wat Nieuw Goes betreft komt er meer handhaving en 

wordt er een veilige oversteekplaats naar De Riethoek aangelegd. Ook moet de 

weginrichting worden verbeterd, zodat te hard rijden verder wordt ontmoedigd. 

✓ Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Elektrische fietsen en 

auto’s 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. 

✓ Drones inzetten om verkeersproblemen in kaart te brengen. 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. Ook 

zien we vaak verkeersopstoppingen tijdens de spits. Wie zien hier een duidelijke 

rol voor drones om verkeerssituaties te monitoren. 



 

 

✓ Fietsnetwerk en fietsveiligheid verbeteren. NG wil zich inzetten voor meer 

fietspaden en maatregelen die ervoor zorgen dat fietsen aantrekkelijker wordt en 

de veiligheid van fietsers wordt vergroot. Voor de fietsveiligheid denken we aan 

het verbreden van fietspaden, veilige oversteekplaatsen, betere verlichting en het 

verwijderen van overbodige obstakels zoals paaltjes en (stoep)randen. 

✓ Betere bewegwijzering. Nieuw Goes merkt dat er momenteel te weinig duidelijke 

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. 

✓ Onderzoek naar effectiever gebruik van het Molenplein. 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. 

✓ Betere fietsenstallingen op de Grote Markt. Nieuw Goes ziet dat er voor fietsers 

op de Grote Markt niet voldoende fietsenstallingen zijn, wat voor onveilige en 

rommelige situaties zorgt. Daarom zien we graag volwaardige fietsenstallingen op 

de Grote Markt. 

✓ Inzetten op carpoolpunten. 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! 

✓ De Westhavendijk veiliger maken. Er wordt regelmatig (veel) te hard gereden op 

deze weg. Hierdoor ontstaan onveilige situaties voor bijvoorbeeld fietsers. Het is 

hoog tijd voor maatregelen om de vaart te verminderen. 

✓ Prijzen parkeervergunningen beheersbaar houden. Het is namelijk belangrijk 

dat een auto parkeren voor inwoners en ondernemers betaalbaar blijft. 

✓ Samen met de Provincie de Deltaweg verbeteren. Er vinden regelmatig 

ongelukken plaats op deze provinciale weg. Als gemeente moeten we in gesprek 

met de provincie, zodat we het deel van de Deltaweg wat binnen onze gemeente 

valt samen kunnen verbeteren. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Goes vindt het belangrijk dat de dorpen een prettige omgeving blijven om 

te wonen. Veel inwoners van de dorpen voelen een grote betrokkenheid bij hun 

dorp. Om deze inwoners meer inspraak te geven in hun eigen woonomgeving, 

willen we graag inwonersavonden voor dorpsverenigingen herinvoeren. Ook vinden 

we het belangrijk dat de dorpshuizen niet alleen behouden blijven, maar dat er ook 

wordt geïnvesteerd om deze het kloppend hart van de gemeenschap te laten zijn.   



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Het Poelbos opknappen. Op sommige plekken ligt het Poelbos er namelijk slecht 

onderhouden bij. Daarom willen we graag samen met Staatsbosbeheer en TenneT 

investeren in onderhoud voor het Poelbos. Ook zien we veel kansen in een 

avontuurlijk wandelpad en meer voorzieningen voor kinderen in het bos. 

✓ Het Veerse Meer behouden voor iedereen. We doen de deur niet op slot voor 

kleinschalige ontwikkelingen die in de omgeving passen. Wel vinden we het erg 

belangrijk dat het (natuurlijke) karakter van het Veerse Meer behouden blijft. 

✓ Inwonersavonden herinvoeren. 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. 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 dorpshuis in ieder dorp. 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!  

✓ Burgerbegroting bij Dorpsraden. Een van de beste plekken om een 

burgerbegroting toe te passen is bij de dorpsraden. Een deel van het dorpsbudget 

kan op deze manier op een directe democratische manier verdeeld worden door 

inwoners van deze dorpen, zodat het geld geïnvesteerd wordt in iets wat het dorp 

belangrijk vindt. We starten graag een pilot binnen de dorpen, om dit later uit te 

breiden naar de wijkraden. 

✓ Een natuurlijke geluidswal tussen de A58 en ’s-Heer Arendskerke. Dit helpt 

namelijk tegen de geluidsoverlast waar een deel van het dorp last van heeft. 

✓ De rolstoelvriendelijkheid van de dorpen vergroten. Nieuw Goes merkt dat 

sommige dorpen moeilijk toegankelijk zijn met een rolstoel of rollator. Daarom 

willen we er graag werk van maken om deze zo rolstoelvriendelijk mogelijk te 

maken. 



 

 

✓ Nieuwe huizen binnen dorpen zoveel mogelijk voor vaste bewoning. Door te 

voorkomen dat huizen maar een gedeelte van het jaar bewoond worden, zorgen 

we ervoor dat het dorp levendig blijft.  

✓ Dorpen gepast laten uitbreiden. Er is namelijk een groot tekort aan woningen, 

ook binnen de dorpen. Daarnaast kan een groei aan inwoners helpen om de 

plaatselijke voorzieningen en winkels in stand te houden. Wel moeten 

uitbreidingen passen in de omgeving en het karakter van het dorp. 

✓ Nieuwe grootschalige vakantieparken voorkomen. Nieuw Goes staat kritisch 

tegenover de bouw van grootschalige vakantieparken. Er moet namelijk 

voorkomen worden dat er ‘dorpen’ naast de bestaande dorpen ontstaan. Dit kan 

leiden tot moeizame relaties met de vaste inwoners van een dorp. Ook kunnen 

zulke grootschalige ontwikkelingen het landschap verstoren. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalitatief goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. 

Daarom willen we ervoor zorgen dat ieder kind les krijgt in lokalen en 

schoolgebouwen die gezond, modern en goed onderhouden zijn. Ook vinden we 

het belangrijk dat ieder kind de school op een makkelijke en veilige manier kan 

bereiken. Verder heeft sporten een grote positieve invloed op de gezondheid en het 

welzijn van inwoners. Ook brengt het mensen bij elkaar. We vinden het dan ook 

belangrijk dat de gemeente sporten stimuleert en sportverenigingen ondersteunt.   



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Ruimhartig leerlingenvervoer. Nieuw Goes vindt dat ieder kind het recht heeft 

om de school makkelijk te kunnen bereiken. Zeker voor kinderen met een handicap 

moet er een ruimhartig beleid zijn: als het kind het nodig heeft, wordt het geregeld. 

✓ Soepele OZB voor sportverenigingen. Sportverenigingen hebben een 

belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Mocht het nodig zijn om deze 

verenigingen levendig te kunnen houden, dan staan wij positief tegenover een 

(eenmalige) korting op de OZB (onroerendezaakbelasting).     

✓ Onderwijsachterstand wegwerken. Nieuw Goes wil inzetten op schakelklassen 

en wil extra aandacht voor activiteiten die de taalontwikkeling bevorderen. Ook 

willen we meer aandacht voor het onderwijs na én voor school. Wij zetten daarom 

in op een lokaal educatieve agenda waarin het aanpakken van onderwijs-

achterstand prioriteit nummer één is. 

✓ Moderne scholen die voldoende capaciteit hebben. Les krijgen in een 

schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd heeft voor NG grote prioriteit. 

Het is 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. 

✓ Het CIOS optimaal benutten. 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. We staan dan ook positief tegenover basisscholen 

die stagairs vanuit het CIOS gebruiken bij hun gymlessen. Dit kan nog meer 

leerlingen enthousiast maken om te blijven sporten! 

✓ LHBT bespreekbaar maken onder scholieren. Ook in Goes zijn er nog klassen 

waar bijvoorbeeld homoseksualiteit onbespreekbaar is. Onder andere via 

gastlessen willen we ervoor zorgen dat er meer acceptatie komt voor LHBT’ers. 

✓ Veilige schoolroutes. Als ouder wil je er zeker van zijn dat je kind veilig aankomt 

op school. Fietspaden op schoolroutes moeten dan ook zoveel mogelijk 

gescheiden zijn van de weg. Ook kunnen fietsstroken en markeringen helpen om 

de veiligheid te verhogen. 

✓ Oud papier inzamelen mogelijk houden. Voor sportverenigingen en kerken is 

het inzamelen van oud papier namelijk een belangrijke inkomstenbron. Door dit 

mogelijk te blijven maken, zorgen we ervoor dat contributies laag blijven. 



 

 

✓ Tegengaan van prijsverhogingen boven de inflatie bij gemeentelijke sport-

locaties. Sporten is namelijk belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van 

inwoners. Kunnen sporten moet dan ook bereikbaar zijn voor iedereen, ongeacht 

het inkomen. 

✓ Hoger- en universitair onderwijs naar Goes halen. We zien graag dat de 

gemeente zich meer gaat inzetten om vervolgonderwijs naar Goes te halen. 

Bijvoorbeeld een nieuw onderdeel van de HZ of een faculteit van een universiteit. 

Op die manier bieden we jongeren meer toekomst in onze eigen gemeente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mooi om te zien dat veel inwoners zich inzetten voor cultuur. Sommigen 

zetten zich in voor muziek. Anderen voor taal, architectuur, kunst, theater of andere 

vormen van cultuur. Uiteindelijk zorgt het er samen voor dat er veel te beleven en 

te zien is in onze gemeente. Ook geven onze lokale tradities en het Zeeuws ons een 

unieke identiteit. Nieuw Goes investeert hier graag in met een visie op de lange 

termijn.  



 

 

Nieuw Goes wil: 

✓ Taalcursussen Zeeuws faciliteren. Het Zeeuws ("De mooiste taele van oalemaele") 

maakt onderdeel uit van onze cultuur en verdient het om behouden te blijven. 

Nieuw Goes staat dan ook positief tegenover het faciliteren van cursussen Zeeuws. 

✓ Uitstekend onderhoud en herstel van historische panden. De gemeente Goes 

kent veel monumenten. Wij vinden het belangrijk dat deze panden en 

monumenten het onderhoud krijgen wat zij verdienen. Daarom staan we positief 

tegenover een dienst die controleert of deze historische plekken restauraties nodig 

hebben, waarbij de gemeente medewerking geeft aan renovaties. 

✓ Cultuurinvesteringen voor de lange termijn. Nieuw Goes kiest ervoor om te 

investeren met een visie op de lange termijn. Onze focus ligt dus minder op 

evenementen, zoals de themajaren, die vooral eenmalig een positief effect geven. 

In plaats daarvan investeren we liever met een blijvend effect, zoals in Historisch 

Museum de Bevelanden en de Stoomtrein Goes – Borsele. 

✓ Investeren in Historisch Museum de Bevelanden. Ons streekmuseum bevat een 

unieke collectie die onze gedeelde geschiedenis laat zien. We staan positief 

tegenover het investeren in dit museum, zodat ook toekomstige generaties 

kunnen leren over de cultuur en geschiedenis van hun streek. 

✓ Stoomtrein Goes – Borsele ondersteunen. De Stoomtrein is een populaire 

attractie in onze gemeente. Veel vrijwilligers zetten zich hier dan ook met hart en 

ziel voor in. Nieuw Goes is voorstander van investeren in de stoomtrein en het 

museum, zodat niet alleen het voortbestaan wordt verzekerd, maar er ook ruimte 

is voor toekomstige ontwikkelingen.  


