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Voorwoord
Trots presenteert D66 zijn
verkiezingsprogramma
D66 DOET MEE.

D66 gaat uit van de kracht van
ieder individueel mens en
tegelijkertijd van de kracht
van de gemeenschap.

Doet mee met wat?

D66 doet mee in de samenleving
in al zijn verscheidenheid. In de
stad Goes en in de zeven dorpen.
D66 doet mee in de gemeenteraad
en D66 is bereid om mee te
besturen in een nieuw college.
D66 is bereid verantwoordelijkheid
te nemen en verantwoording af te
leggen aan de inwoners van Goes.
In dit programma laat D66 zien
waar de fractie voor staat. Het laat
zien wat belangrijk is voor D66 en
waarop de komende vier jaar onze
aandacht en inzet gericht
zal worden.

D66 wil als politieke partij
initiatieven nemen en initiatieven
van inwoners ondersteunen.
Initiatieven van burgers die de
eigen leefomgeving verbeteren
en de diversiteit de ruimte geven.
Voor goed openbaar bestuur willen
wij de komende vier jaar mede
verantwoordelijkheid dragen in
onze gemeente Goes.
Doe mee met D66!
Stem ons op 21 maart 2018.

Namens D66 Goes,
Dit doen we vanuit een visie. Die
visie vindt u aan het begin van
ons programma.

Pieter Romijn
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Visie
D66 wil een programma voor de
toekomst van de gemeente Goes
presenteren, waarbij de economische
ontwikkelingen in balans zijn met onze
leefomgeving en waarbij vrijheid van
de individuele mens samengaat met
ruimte en respect voor anderen.
D66 streeft naar een gezonde en groene
leefomgeving waarin wonen, werken
en recreëren in evenwicht zijn. Nu het
economisch goed gaat met Goes, wil
D66 dit goede vestigingsklimaat
behouden en waar mogelijk versterken
door in te zetten op diversiteit en
omgevingskwaliteit.
Het Goese voorzieningenniveau is
uniek en menig 100.000+-gemeente
is jaloers op het complete aanbod van
zorg, onderwijs, sport, cultuur,
detailhandel en horeca. Deze voorzieningen in de gemeente hebben ook
een (boven)regionale functie.

een voortrekkersrol in de regio op
zich te nemen. D66 wil dat Goes het
initiatief neemt om samen op de
Bevelanden te komen tot een goed
voorbeeld op het gebied van
duurzaamheid en energie.
D66 gaat uit van de kracht van de
mensen zelf. We willen inwoners en
ondernemers stimuleren in het
streven naar een toekomstbestendige
samenleving en eigen initiatieven
daartoe ondersteunen.
Wij kiezen voor een participerende
overheid waarbij samenwerking en
co-creatie onze kernwaarden zijn.
De manier waarop dorpsplannen
ontwikkeld en tot uitvoering gebracht
worden, verdient navolging. Het laat
zien dat we samen, inwoners en
gemeente, verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor de toekomst
van Goes.

Goes draagt daarbij als centrumgemeente een verantwoordelijkheid die
naar de mening van D66 uitdaagt om

In dit document vind u naast de tekst grijze blokjes
terug met daarin een QR-code en kort internetadres.
Scan de QR-code met uw smartphone of tablet met
een QR-code reader of tik het korte internetadres in,
in uw browser om de link met meer
achtergrondinformatie te volgen.
bit.ly/stemd66goes

7

Dit is een voorbeeld stuk tekst.

een Groen
Goes

1. Klimaat & Milieu
Bescherming en verbetering van het milieu is voor D66 essentieel. Door
goede zorg voor de omgeving is er ook voor toekomstige generaties een
goed leven mogelijk. Dat kan worden bereikt als eenieder zich bij zijn of
haar handelen bewust is van het effect op het milieu en daar rekening
mee gaat houden.

1. 1. Gemeente Goes
De gemeente hoort het goede
voorbeeld te geven door te laten zien
wat milieubewustzijn betekent. Dat
kan allereerst door in alle plannen een
milieuparagraaf op te nemen en daarnaast door natuur- en milieueducatie
te bevorderen. Kritisch moet er
gekeken worden naar de mate van
duurzaamheid, het gebruik van
gemeentelijke eigendommen en de
inrichting van de openbare ruimte.
Klimaatverandering vraagt aandacht
voor water, bodem, lucht en
natuurlijk groen. D66 wil dat de
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toename aan regenwater goed
opgevangen kan worden. Dat vraagt
om meer bergingsruimte in een
groene omgeving.
We willen mensen stimuleren om zelf
een bijdrage te leveren aan een beter
milieu. Om woningen duurzamer te
maken vinden wij het verstrekken van
gunstige leningen
en doelgerichte
subsidies goede
maatregelen.

bit.ly/goesregenwater

1. 2. Energie neutraal
gebruik gemaakt gaat worden van
duurzame energiebronnen als zon,
wind en aardwarmte. Dat betekent
ruimte voor windmolens en zonnepanelen en het ondersteunen van
initiatieven voor het oprichten van
energiecoöperaties. D66 onderschrijft
de (inter-)nationale doelstelling om
te komen tot een CO2-reductie van
30% t.o.v. 1990 in 2020. Dat vraagt
extra inspanningen op lokaal en
regionaal niveau.
D66 pleit voor een regionaal energie
akkoord voor De Bevelanden, in
afstemming met het Zeeuws Energieakkoord, waarbij we de stappen volgen
van de Trias Energetica.
bit.ly/3energetica

D66 vindt dat Goes in 2030 een
energieneutrale gemeente moet zijn.
Samen met inwoners en ondernemers
kijken we naar de mogelijkheden
daarvoor. De woningbouwvereniging
is daarbij een logische partner.
Gemeentelijke voorzieningen, waaronder schoolgebouwen en sportaccommodaties, moeten minstens
energiezuinig worden, maar liever nog
energieneutraal. Dat geldt ook voor
gebouwen van instellingen die door
de gemeente worden gesubsidieerd.
Om volledig energieneutraal te
worden, is het nodig om een andere
wijze van energieopwekking te
stimuleren. D66 wil dat er in de
gemeente Goes in toenemende mate

Trias Energetica
1. Beperk het energieverbruik door
verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld
een compacte gebouwvorm of door
isolatie van gevels, daken en vloeren.
2. Maak maximaal gebruik van energie
uit duurzame bronnen, zoals wind-,
water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld
door installatie van een zonneboiler
of zonnepanelen.
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik
van fossiele brandstoffen om in de
resterende energiebehoefte te voorzien;
bijvoorbeeld door gebruik te maken
van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van
vloerverwarming) of het beperken van
leidinglengten van verwarmingsen ventilatiesystemen.
bron: www.rvo.nl
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1. 3. Circulaire economie
D66 vindt dat de gemeente een voortrekkersrol heeft in de overgang naar
een circulaire economie, waarin er
geen afval meer is en grondstoffen
steeds kunnen worden hergebruikt.
Om dat te bereiken zullen bewoners en
bedrijven beter op de hoogte moeten
zijn van de effecten en de voordelen
van hergebruik. Inzicht en bewustwording hebben tijd nodig. Financiële
prikkels kunnen daarbij helpen: hoe
minder restafval je aanbiedt, hoe
minder je betaalt. In 2018 wordt
daarom in Goes een Diftar-systeem

ingevoerd. Dat is voor D66 een prima
stap in de goede richting. Omgekeerd
inzamelen van afval is een vervolgstap,
om uiteindelijk te komen tot (bijna)
volledig hergebruik en recycling
van middelen en een minimum
aan restafval.
Verder vinden wij het niet meer dan
logisch dat de gemeente zelf duurzaam
gaat inkopen en aanbesteden.

D66 vindt dat burgers en bedrijven
primair zelf verantwoordelijk zijn voor
het naleven van wet- en regelgeving.
Een belangrijke taak van de gemeente
is het toezicht houden op het naleven
van de milieuvoorschriften.
Milieuregelgeving zorgt ervoor dat vervuiling van bodem, water en lucht wordt
beperkt en uiteindelijk voorkómen.
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bit.ly/houtrookgoes

1. 4. Handhaving

D66 wil:
■ dat Goes in 2030 een energie neutrale gemeente is
■ dat er een regionaal energie akkoord De Bevelanden gesloten wordt in
afstemming met het Zeeuws energie akkoord
■ dat de gemeente een voortrekkersrol neemt in de overgang naar
een circulaire economie
■ dat binnen Goes elk plan wordt voorzien van een
klimaat- en milieuparagraaf met het beoogde effect op het milieu
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Dit is een voorbeeld stuk tekst.

met
elkaar
2. Omgeving
Volgens D66 moet het Goese ruimtelijkeordeningsbeleid in het teken staan
van duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling. Focus op
economie in samenhang met natuur en milieu, zodat er een toekomstbestendige aantrekkelijke omgeving ontstaat om in te wonen, werken
en recreëren.

2. 1. Ruimte om te ondernemen
D66 wil dat de gemeente Goes in
nauwe samenwerking met omliggende
gemeenten zorgt voor een voldoende
passend aanbod van bedrijfsgrond.
Waar mogelijk wordt meegedacht met
ondernemers als het gaat om bereikbaarheid en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Voor D66 is van belang,
dat een werkbare omgeving ontstaat
voor mens en milieu. Dit geldt zowel
voor het stedelijk gebied als voor ons
Goese landelijk gebied. Versterking
van de leefomgeving, waaronder
natuur en landschap, is alleen mogelijk
12

als ook ondernemers meedoen en hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen.
Voor de binnenstad van Goes wil D66
naar een vaste maandelijkse koopzondag.
Een vast ritme geeft duidelijkheid voor
het winkelend publiek.
Voor D66 betekent ruimte om te ondernemen ook dat er de mogelijkheid
moet zijn om zelf te beslissen over
openings- en sluitingstijden. De Goese
binnenstad wordt wekelijks gecon-

fronteerd met overlast en criminaliteit
rondom de sluitingstijden van de
horeca om 02:00 uur en om 04:00 uur.
D66 is er voorstander van dat ondernemers door onderlinge afspraken,
beter gebruik maken van flexibele
sluitingstijden om piekbelasting bij het
uitgaan te voorkomen. In Goes zijn
twee coffeeshops. De locaties zijn
centraal gelegen, er is voldoende toezicht en (sociale) controle. D66 vindt
dit een redelijk overzichtelijke situatie.

Toch is niet alles goed geregeld. De
toevoer, leverantie en kwaliteitscontrole vragen nog aandacht. D66
kaart dit op landelijk niveau aan.
Verder vindt D66, dat wietteelt op
kleine schaal, ten behoeve van
medicinaal gebruik, ook in Goes
moet worden toegestaan.

2. 2. Woonvisie
D66 wil een divers en duurzaam
woonaanbod dat aansluit op wensen
en behoeften van de Goese inwoners,
waarbij meer rekening gehouden wordt
met eenpersoonshuishoudens en vitale
ouderen die langer zelfstandig willen
wonen. Speciale aandacht besteden
we aan ‘beschermd wonen’. D66 wil
ook nieuwe woonvormen, gecombineerd met zorg, werk en/of voor meer
generaties. We denken bijvoorbeeld
aan rugzakwoningen, tiny houses en
seniorenwoningen op de percelen van
woningen van naaste familie.
Door een breder aanbod wordt wonen in
Goes aantrekkelijker. Ook meer diversiteit in het huuraanbod is gewenst. D66
pleit daarom voor een hoger percentage
(sociale)huurwoningen in nieuwbouwplannen. Daarbij wil D66 eisen stellen
aan kwaliteit en duurzaamheid.

Alle nieuwe woningen moeten minimaal een energielabel B krijgen en bij
voorkeur geen gasaansluiting meer.
Voor bestaande woningen blijft het
doel om deze duurzamer en energiezuinig te maken.
Kwaliteit en vergroening beperkt zich
wat D66 betreft niet tot de woning zelf.
De gemeente moet bewoners stimuleren om meer groen in de tuin aan te
brengen en zo mogelijk regenwater ook
op eigen terrein op te vangen, in gras
of begroeiing, vijvers of regentonnen.
Verder willen we dat de gemeente zelf
het voorbeeld geeft door meer groen in
bestemmingsplannen op te nemen. Een
groene omgeving is een aantrekkelijke
omgeving die zich uitstekend leent
voor wandelen, fietsen, sport
en recreatie.

2. 3. Bedrijventerreinen
Voor een ondernemende stad als Goes
zijn goede bedrijventerreinen van groot
belang. Wij kijken eerst en vooral naar de
staat van de huidige bedrijventerreinen:
zijn deze nog steeds up-to-date?

Voor nieuwe bedrijventerreinen geldt
dat D66 voorstander is van een
divers aanbod.
Een belangrijk criterium is dat een
nieuw bedrijventerrein onderscheidend
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is en daadwerkelijk iets toevoegt aan
het aanbod in de regio. Landschappelijke
inpassing en een natuurlijke aansluiting op de omgeving, zijn voor ons
kritische randvoorwaarden. Daarnaast
vinden wij het belangrijk om op
regionaal Bevelands niveau de
bedrijventerreinen op elkaar aan te
laten sluiten, zodat ze elkaar aanvullen
in plaats van te beconcurreren.

D66 stelt zich terughoudend op met
betrekking tot de ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen. Pas
wanneer een realistische prognose
dat aangeeft, kan aan uitbreiding
worden gedacht. Alvorens tot aanleg
van een nieuw bedrijventerrein wordt
besloten, moeten de (on)mogelijkheden
van revitalisatie van verouderde
locaties zijn overwogen.

Op die manier kan voorkomen worden
dat nieuwe terreinen braak liggen
of niet verkocht worden. Mocht een
nieuw terrein toch een langere ontwikkeltijd nodig hebben, dan is D66 er
voorstander van om het niet braak
te laten liggen, maar het op een
alternatieve wijze nuttig te maken voor
de gemeenschap. Wij denken hierbij
bijvoorbeeld aan de aanleg van een
zonnepark. Zonnepanelen en ook
windmolens zijn zeer geschikt als
tijdelijke bestemming en tevens
maatschappelijk waardevol.

Zowel bij woningbouw als bij bedrijfsgebouwen staat duurzaamheid voorop.
Duurzaam bouwen betekent dat ook
nadrukkelijk gekeken moet worden
naar bestaand vastgoed.
Als langdurige leegstand en
verpaupering dreigt, zal sloop
overwogen moeten worden. D66 wil
dat de gemeente hier aandacht voor
heeft. Om dit te stimuleren kan
gedacht worden aan de oprichting
van een revitaliseringsfonds.

2. 4. Stad en Binnenstad
De stad Goes is compact en goed
toegankelijk, aantrekkelijk om in te
wonen, werken en leven. D66 wil dit
zo houden en pleit voor het behoud
en versterking van die aantrekkelijke

omgeving. Om ook de binnenstad
aantrekkelijk te houden, pleit D66
voor meer flexibiliteit bij het
toekennen van gecombineerde
functies en bestemmingen.

2. 5. Dorpen
De Gemeente Goes kent een zevental
dorpen die allemaal uniek zijn.
Behoud van leefbaarheid is hun
gemene deler en dat begint bij de
inwoners zelf. Aan de hand van
dorpsplannen en initiatieven van
inwoners kan het unieke karakter van
ieder dorp behouden blijven.
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Het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen is een goede ontwikkeling.
D66 vindt dat de gemeente daarin
nog meer de actieve samenwerkingsvorm van co-creatie kan opzoeken,
waardoor draagvlak en de kans op
succes toeneemt.

D66 wil:
■ een vaste maandelijkse koopzondag
■ betere afstemming van de flexibele sluitingstijden van de horeca
tussen 02:00 en 04:00 uur
■ bewoners stimuleren om meer groen in de tuin aan te brengen
■ een divers en duurzaam woonaanbod
■ revitalisering van oude bedrijventerreinen voordat besloten wordt
tot aanleggen van nieuwe
■ leegstaande bedrijfsterreinen op alternatieve wijze nuttig maken
met bijvoorbeeld een zonnepark
■ een actieve en ondersteunende gemeente bij het opstellen
en uitvoeren van dorpsplannen
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Dit is een voorbeeld stuk tekst.

voor
elkaar

3. Intermenselijke voorzieningen
Intermenselijke voorzieningen omvat het brede terrein van cultuur,
onderwijs, sport en het Sociaal Domein. Voor D66 is de kwaliteit van de
intermenselijke voorzieningen van groot belang voor de leefbaarheid van
de gemeente en de gezondheid van zijn inwoners.

3. 1. Cultuur
De gemeente Goes heeft een rijk en
divers cultuuraanbod. D66 wil dit
behouden en mogelijk verbreden naar
doelgroepen die hiervan nog weinig
gebruik maken. Cultuur verbindt
mensen en maakt individuele
ontplooiing mogelijk.
Cultuureducatie staat echter onder
druk. Naast het onderwijs op scholen
wil D66 ook individuele deelname aan
cultuuruitingen en -lessen, waaronder
muziekonderwijs, voor kinderen
betaalbaar houden.
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D66 staat positief tegenover de grote
(cultuur) evenementen op de Grote
Markt, het Bleekveld en in en rond
de Grote Kerk. D66 vindt het daarbij
zinvol cultuur evenementen te
verbinden aan een vaste maandelijkse
koopzondag. Daarnaast wil D66 meer
cultuuruitingen in de dorpen en
wijken faciliteren.

bit.ly/muziekbetaalbaar

3. 2. Onderwijs

D66 vindt het belangrijk dat de huidige
diversiteit in het aanbod blijft bestaan
en juicht nieuwe initiatieven toe.
Scholen moeten zich onderscheiden
en duidelijk maken dat ze passend
onderwijs bieden waardoor ze
leerlingen aan zich kunnen binden.
De schoolkeuze wordt steeds meer
bepaald door de kwaliteit van het
onderwijs en minder door afstand
of geloofsachtergrond.
De eerste levensjaren van een kind zijn
bepalend. Landelijk wil D66
hervormingen binnen het onderwijs
voor kinderen tot aan groep 3, waaronder een leerrecht vanaf 2,5 jaar.
Wij pleiten voor een voor- en
vroegschoolse periode die zodanig is
opgezet dat alle kinderen zich breed
kunnen ontwikkelen.
Een Alles-in-één-school ofwel
Integraal Kind Centrum, biedt kinderen
die mogelijkheid voor hun ontwikkeling. Naast het reguliere onderwijs

biedt de Alles-in-één-school namelijk
ook kinderopvang, voorschoolse
educatie, buitenschoolse opvang, sport
en cultuur onder één leiding. Hierdoor
kunnen ook achterstanden eerder
worden gesignaleerd.
De combinatie van zorg en werk van
ouders wordt vergemakkelijkt en de
school krijgt bovendien een spilfunctie
in de wijk. Met name in de dorpen
wordt er nu al op die manier gewerkt
en de werkwijze van de scholen in
Wolphaartsdijk, ‘s-Heer Hendrikskinderen en ook Biezelinge kan als ‘best
practice’ gelden voor de verschillende
andere scholen in onze gemeente.
D66 ziet onderwijstijdverlenging en
zomerscholen als mogelijkheid om
doorgaande leerlijnen te bevorderen en
achterstanden te reduceren. Daarnaast
biedt remedial teaching mogelijkheden
voor individuele leerlingen. D66 vindt
het belangrijk om meer waardering te
uiten voor beroepsonderwijs. In plaats
van de eenzijdige focus op intellectuele
bagage, biedt de waardering voor
verschillen in vaardigheden en
capaciteiten bij kinderen, een kans
voor bredere competenties in
de maatschappij.
bit.ly/kindcentrum

Er zijn veel onderwijsvoorzieningen in
Goes, zowel voor het primair als het
voortgezet onderwijs. Ook is er een
gevarieerd aanbod op het gebied van
speciaal onderwijs. Binnen de gemeente
zijn er twee grote MBO-colleges en de
middelbare sportopleiding CIOS.

3. 3. Preventieve gezondheidszorg
Preventieve gezondheidszorg is gericht op het voorkomen van ziektes of
aandoeningen. Deze uitvoerende taken
heeft de gemeente uitbesteed aan de
GGD. De gemeente Goes participeert
in dit samenwerkingsverband. Naast
die preventieve zorg wil D66 de
kwaliteit van eerstelijns zorg in Goes
en omgeving behouden en initiatieven
van huisartsen ondersteunen, door

samen met hen te kijken naar
innovatieve oplossingen. Samenwerking rondom een hulpvraag is
daarbij essentieel.
D66 zet in op een mensgerichte
aanpak, dichtbij de burger. Binnen
die aanpak werken verschillende
instellingen en organisaties samen
om alle inwoners te bereiken.
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3. 4. Sport en bewegen
Sport is een belangrijk onderdeel van
een gezonde leefstijl. Een gezonde
leefstijl met meer lichaamsbeweging
vergroot welzijn en arbeidsproductiviteit en voorkomt onnodige zorgkosten.
Sportbeoefening is echter niet vanzelfsprekend voor iedereen. Bij een
aantal mensen kan sprake zijn van
‘bewegingsarmoede’. Bij meer aandacht hiervoor kan een beweegcoach
een ondersteunende rol vervullen.
Daarnaast kampen sommige sportverenigingen met een (chronisch) gebrek
aan bestuurders en vrijwilligers. Dit is
jammer omdat juist deze verenigingen,
naast artsen en fysiotherapeuten, goed
in staat zijn deelname aan sport- en
bewegingsactiviteiten te bevorderen.
D66 pleit daarom voor meer
gemeentelijke samenwerking met
maatschappelijke organisaties
zoals verenigingen, scholen
en ouderenvoorzieningen.
Daarnaast stimuleert D66 initiatieven
om sportevenementen te organiseren,

waarbij de gemeente hulp biedt bij de
uitvoering. Openbare sportfaciliteiten
zoals paden voor hardlopers, fitness
toestellen in parken en drinkwaterfonteinen kunnen bijdragen aan een
uitdagende openbare ruimte. Een taak
voor de gemeente is om, in overleg met
inwoners, hierbij te zorgen voor
inpassing en onderhoud.
Voor met name kinderen is de
mogelijkheid om dichtbij huis te
kunnen sporten van belang. Het is
noodzakelijk dat er in iedere wijk en
dorp sport- en speelveldjes zijn.
Verder pleiten we voor het inschakelen
van bevoegde vakleerkrachten voor
bewegingsonderwijs in het
primair onderwijs.
Ook pleit D66 ervoor dat de gemeente
Goes samen met omliggende gemeenten
naar het benodigde voorzieningenaanbod kijkt. Daarbij streven wij naar
een hoofdstructuur in stad en regio
bestaande uit een diversiteit
aan sportvoorzieningen.

3. 5. Sociaal domein
Met ingang van 2016 zijn de gemeenten
in Nederland verantwoordelijk geworden
voor het Sociaal Domein. De drie
wetten: Wet op de Jeugdzorg,

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Participatiewet moeten
dit mogelijk maken.

3. 6. Jeugdzorg
Eén van de grootste financiële problemen
voor gemeenten en dus ook Goes, wordt
veroorzaakt door de zogenoemde
zwaardere Jeugdzorg. Wanneer er
eenmaal gebruik gemaakt moet
worden van deze vorm van jeugdzorg,
is het moeilijk de kosten te herzien.
Onderzoeken of zware indicatie
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voorkomen kan worden is daarom van
groot belang. Op alle terreinen van het
jeugdbeleid, zoals onderwijs, sociaal
culturele vorming, sport & bewegen
en jeugdgezondheidszorg is het nodig
actief in te zetten op het voorkómen
van zwaardere zorg.

voldoende bekend en toegankelijk is.
Voorop staat dat ouders daarbij
inspraak moeten hebben en dat de
verschillende instanties samenwerken en
maatwerk bieden. Periodieke evaluatie
blijft volgens D66 nodig om steeds
te kijken waar verbeteringen
mogelijk zijn.

Ook voor het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) geldt of dit centrum

bit.ly/
praktijkondersteuner

D66 vindt het van belang te onderzoeken
of goed werkende maatregelen
voldoende benut worden en mogelijk
geïntensiveerd kunnen worden. Hierbij
moet de vraag gesteld worden: zijn
deze maatregelen voldoende bekend
en toegankelijk?

3. 7. Maatschappelijke ondersteuning
Op het terrein van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) blijken de kosten hoger uit te
pakken dan de verwachting was.
Nu ouderen – met beperkingen –
langer in hun eigen woning blijven
wonen zal er meer beroep gedaan worden op hulp van derden.
Mantelzorg, de ondersteuning van
familie en vrienden, is belangrijk,
maar niet altijd voldoende. Dan is er
professionele hulp nodig. Maar D66
vindt het ook noodzakelijk dat ouderen
maatschappelijk betrokken kunnen
blijven of worden. Een belangrijk

aandachtspunt daarbij is de beleving
van eenzaamheid van ouderen.
De gemeente kan op de verschillende
gebieden een actieve bijdrage leveren.
Wij denken aan sociaal culturele
activiteiten en activiteiten op het
gebied van sport & bewegen en
intensivering van het zogenoemde 70+
project. Daarnaast kan de gemeente
informatie geven over valpreventie en
over een gezonde leefstijl.
D66 is voorstander van
herinvoeren van de Seniorenraad,
zodat ouderen zelf inspraak krijgen.

3. 8. De Participatiewet
De participatiewet heeft tot doel
alle burgers te laten deelnemen aan
de samenleving.
De gemeente heeft de taak om schooluitval te voorkomen, waardoor
jongeren zonder diploma de maatschappij ingaan. Wanneer dit toch
gebeurt biedt volwassenonderwijs een
mogelijkheid voor verder leren. Ook
bij laaggeletterdheid of bij een verkeerde
studiekeuze biedt volwassenonderwijs
nieuwe kansen.

D66 is voorstander van stages en gesubsidieerde plaatsingsmogelijkheden
bij bedrijven én overheid. Hierbij is
speciale aandacht nodig voor inwoners
onder de 35 jaar. De gemeente kan
hiervoor een bepaling bij aanbestedingen bij de partners in het
bedrijfsleven laten opnemen.
Instroom in de sociale werkplaats,
zoals de Betho, is sinds een paar jaar
niet meer mogelijk. Ook voor de
gemeenten ligt er daarom een grotere
verantwoordelijkheid en wettelijke taak
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om mensen met een arbeidsbeperking
in dienst te nemen. D66 is van mening
dat de gemeente Goes hiervoor nog
onvoldoende plaatsen realiseert.
Mensen met een arbeidsbeperking
moeten geen uitzondering (meer) zijn
binnen bedrijven en gemeentelijke
organisaties, maar een integraal
onderdeel kunnen uitmaken van
de beroepsparticipatie.

krijgen van de noodzakelijke zorg. Zij
moeten daarbij niet van het kastje naar
de muur gestuurd worden.
D66 vindt het van wezenlijk belang
dat hun deelname aan de maatschappij
gestimuleerd en ondersteund wordt.
Daarnaast is extra aandacht nodig voor
mensen die in aanmerking komen voor
‘beschut werken’.

Mensen met een handicap of beperking
moeten zeker kunnen zijn van het ver-

3. 9. Beleid om armoede te voorkomen en bestrijden
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‘Armoede is een situatie, waarin
sprake is van onvoldoende materiële,
culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een
levensstandaard, die in de samenleving
waarin men woont als minimaal wordt
gezien’ (definitie Europese Unie).

enkel kind buiten de boot mag vallen.
D66 ondersteunt dat de gemeente
samen met andere organisaties
werkt aan een aanpak om armoede
bij kinderen te voorkomen en
daarbij gebruik maakt van het
zogenoemde ‘Kindpakket’.

Doelstelling van het beleid is het
voorkomen van armoede en schulden,
door middel van een integrale aanpak in het Sociaal Domein. Armoede
raakt meerdere leefgebieden van een
persoon of huishouden en is meer dan
alleen een gebrek aan geld. Hierbij
moet de gemeente in de samenwerking
met scholen, woningbouwcorporaties,
energiebedrijven, zorgverzekeraars en
ondernemers aandacht hebben voor
de draagkracht van mensen, die zich –
tijdelijk – in een financiële
noodsituatie bevinden.

D66 ondersteunt experimenten als –
in bijzondere situaties – invoeren van
een basisinkomen.
Samenvattend is D66 van mening dat
het erom gaat dat de gemeente het
principe voorkomen is beter dan
genezen praktisch uitvoerbaar maakt
binnen het Sociaal Domein.

Huisuitzetting moet de gemeente te
allen tijde proberen te voorkomen.

D66 gaat uit van de eigen kracht van
mensen en van de eigen verantwoordelijkheid – binnen de gegeven mogelijkheden. De gemeente is ervoor om
het voor mensen mogelijk te maken de
eigen regie over hun leven te behouden
of weer terug te krijgen.

D66 wil ernaar streven de voedselbank
overbodig te maken. De voedselbank
kan weliswaar tijdelijk mensen
ondersteunen, maar werkt daarnaast
stigmatiserend.

De ontwikkelingen binnen het Sociaal
Domein zijn ingrijpend. Daarom vindt
D66 het nodig dat de inwoner zijn
klachten op een goede manier bij de
gemeente kan uiten.

Voor kinderen in armoede is speciale
aandacht nodig. D66 vindt dat geen

D66 denkt daarbij aan een
gemeentelijke Ombudsman.

D66 wil:
■ deelname aan kunst- en cultuur educatie voor kinderen
betaalbaar houden
■ cultuuruitingen in de dorpen en wijken uitbreiden
■ ‘Alles-in-één’ scholen ofwel Integrale Kindcentra stimuleren
■ herwaardering voor beroepsonderwijs, zowel landelijk als lokaal
■ de verdere ontwikkeling van ‘een leven lang leren’
■ samenwerking tussen gemeenten bij sportbeleid en bij verdere
ontwikkeling van een regionale Health Campus
■ een ‘Praktijk Ondersteuner Jeugd’ bij huisartsen
■ een actief ouderenbeleid en aandacht voor eenzaamheidsbeleving
bij ouderen
■ meer opname van mensen met een arbeidsbeperking in de
eigen organisatie van de gemeente Goes en in de organisaties
van de verbonden partijen, waaraan de gemeente deelneemt
■ een gemeentelijke Ombudsman in stellen opdat inwoners klachten
op het gebied van het Sociaal Domein kunnen uiten
■ integrale aanpak van armoedebestrijding en schuldenproblematiek
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veilig
op weg

4. Mobiliteit en infrastructuur
D66 vindt dat de infrastructuur ten dienste moet staan van de mobiliteit en
veiligheid van alle weggebruikers, met name van fietsers en voetgangers.
Alvorens met nieuwe investeringen aan de gang te gaan vinden wij het
belangrijk om verkeersstromen, behoeften en gebruik goed in kaart te
brengen. Het betrekken van gebruikers en inwoners bij deze ontwikkeling
vinden wij niet meer dan logisch. Laten we een gezamenlijke visie ontwikkelen
en daarbij niet alleen naar de weg, maar naar de hele omgeving kijken.

4. 1. Veilige fietsroutes
Goes is een fietsstad, maar dat mag niet
ophouden bij gemeentegrenzen. Goes
is een centrumgemeente, velen komen
op de fiets naar Goes om naar school
te gaan, te werken of te winkelen. D66
Goes is voorstander van verbetering
van het regionale fietsroutenetwerk
samen met het waterschap en de
Bevelandse gemeenten.
Zeeland is een vijfsterren fietsprovincie en Goes draagt daar actief
aan bij. Wij willen het fietsgebruik
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stimuleren omdat het gezond en
schoon is. D66 maakt budget vrij voor
de aanleg, verbreding en verbetering
van fietspaden. In de routes van Kapelle
en Wemeldinge naar Goes bevinden
zich verschillende knelpunten. Vanuit
Wolphaartsdijk zien we een knelpunt
bij Kwistenburg, waar we graag een
oplossing voor vinden. Dat geldt ook
voor fietsers vanuit Heinkenszand die
bij de entree van Goes nog steeds
geconfronteerd worden met een
gevaarlijke rotonde. D66 vindt dat

tweerichtingsverkeer van fietsers op
rotondes vermeden moet worden en
ziet daar het liefst een ongelijkvloerse
kruising (fietstunnel).
D66 wil duurzame verlichting op
fietsverbindingsroutes tussen dorpen
en stad. Veiligheid en gezondheid van

fietsers als deelnemers aan het verkeer
heeft de hoogste prioriteit. D66 heeft
daarbij aandacht voor het toenemend
gebruik van elektrische fietsen en
de behoefte aan goede beveiligde
fietsenstallingen.

Goes is een gemeente die zich
uitstekend leent voor een wandeling.
Zowel binnen als buiten de stad zijn
er aardig wat wandelpaden. Ieder
dorp kent zijn ommetje. D66 wil dat
behouden en waar mogelijk bewoners
de kans geven die wandelroutes uit te
breiden. Het Spoor, doorgaande wegen
en grote wateren kunnen soms een

belemmering vormen, die vragen om
creatieve oplossingen en meedenken
van zowel inwoners, bedrijfsleven als
overheid. Er kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan wandelroutes die
de Ooster- en Westerschelde
kruisen. D66 is voor herwaarderen van het kerkepad.

bit.ly/kerkepad

4. 2. Wandelen

4. 3. Wegen
Goes is goed bereikbaar en vanuit
Goes kun je overal naar toe. Met de
komst van de nieuwe afslag bij de A58
is Goes voor het autoverkeer beter
bereikbaar geworden en daardoor behoren de files bij de afslag Goes Zuid
hopelijk tot het verleden. Het blijft
wel een druk punt dat, in relatie tot
achterliggende knelpunten in
verkeersafwikkeling, goed in de gaten
gehouden moet worden. De regionale
wegverbindingen naar Kapelle,
‘s-Gravenpolder, ‘s-Heer Arendskerke,
Heinkenszand en Lewedorp zijn goed.
Richting Wolphaartsdijk en het Veerse
Meer kan de situatie Aardenbolleweg
/ Kwistenburg en aansluiting op de

Deltaweg veiliger en beter. Omdat er
vanuit diverse kanten wordt gevraagd
om op provinciaal niveau verbeterplannen te maken voor MiddenZeeland, is het slim om dit knelpunt
gezamenlijk op te pakken. D66 pleit
voor een integrale aanpak, waarbij de
verschillende belangen en doelstellingen in samenhang bekeken worden.
Daarbij vinden wij het van groot
belang dat er ook aandacht is voor de
fietser en niet alleen voor de automobilist. Het beste resultaat wordt
bereikt als tevens rekening gehouden
wordt met de toeristenstromen,
het landbouwverkeer én de
landschappelijke toegevoegde waarde.

4. 4. Verkeer in de stad
De aanpak van het verkeer in de stad
Goes is in de laatste jaren steeds
gekenmerkt door het aanpakken van
enkelvoudige knelpunten.
Kenmerkende voorbeelden zijn: de
ovondes op de Ringbaan West en de

Oranjeweg, de kleine rotondes op de
woonboulevard, de rotonde Tiendenplein, het nieuwe Spoorproject en de
kruising bij de Ringbrug. Door die
enkelvoudige werkwijze zijn er
problemen opgelost, maar in sommige
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gevallen ook verschoven naar andere
kruisingen. Dit heeft geleid tot extra
werk en extra kosten. D66 pleit ervoor
om eerst na te denken en een totaalvisie te ontwikkelen.

bedrijventerreinen in beeld te hebben.
Daar hoort wat D66 betreft bij, dat
nagedacht wordt over herbestemming,
slopen en/of revitaliseren van
bestaande bedrijfsterreinen.

Bij een heroriëntatie op infrastructuur
is het van belang om verkeersstromen,
toekomstige behoeften en ontwikkelingen van woonwijken en

D66 stelt een planmatige aanpak voor
met als uitgangspunt: in één keer goed!

4. 5. Openbaar vervoer
Door de centrale ligging in Zeeland is
Goes een regionaal knooppunt voor
openbaar vervoer (ov-hub). D66 wil
het gebruik van openbaar vervoer
stimuleren door het bus- en treinstation
in Goes aantrekkelijker te maken om te
verblijven en over te stappen. Een
goede P+R locatie en fietsenstalling
zijn daarbij onontbeerlijk. Op verschillende plaatsen in Zeeland is er geen
openbaar vervoer verbinding meer.
Zowel de elektrische fiets als de speedbike zijn een aantrekkelijk alternatief.
D66 wil dat er voor dergelijke fietsen een
veilige en betaalbare stalling is en dat er
voldoende oplaadmogelijkheden zijn.

Door middel van het Spoor is Goes
verbonden met de rest van Nederland.
Op dit moment rijden er alleen stoptreinen. Voor een goede bereikbaarheid
per openbaar vervoer van Goes en
daarbij ook van de (boven)regionale
scholen, is het van belang dat er weer
ieder uur een Intercity gaat rijden. D66
wil dat de gemeente zich hier hard
voor maakt bij de NS en de
Provincie Zeeland.

4. 6. Parkeren
Parkeerruimte is belangrijk voor Goes
als winkelstad, want veel bezoekers
komen met de auto. D66 pleit voor een
onderzoek naar de mogelijkheden van
meer gedifferentieerde parkeertarieven
en gratis parkeren gedurende
bepaalde tijden.
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Tevens wil D66 het aantal
parkeerplaatsen voor elektrisch
rijden uitbreiden en meer
oplaadpunten realiseren.
D66 is voorstander van een
carpoolplaats bij het ziekenhuis
en de nieuwe afslag A58.

D66 wil:
■ uitbreiding en verbetering van het regionale fietsroutenetwerk
■ heroriëntatie op infrastructuur: eerst nadenken dan doen!
■ het bus- en treinstation aantrekkelijker maken
■ een carpoolplaats bij de nieuwe afslag op de A58 bij het ziekenhuis
■ meer parkeerplaatsen voor elektrisch rijden en meer oplaadpunten
■ onderzoek naar gedifferentieerde parkeertarieven en tijden voor
gratis parkeren
■ ieder uur een Intercity
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Dit is een voorbeeld stuk tekst.

een

transparant
bestuur

5. Rechtvaardige en samenwerkende
lokale overheid
D66 wil dat de gemeente een rechtvaardig en transparant heffings- en
belastingbeleid voert. Daarnaast zoeken wij actief de samenwerking met
andere lokale overheden. Bovengemeentelijke samenwerking is efficiënter
en leidt tot optimalisering van dienstverlening.

5. 1. Rechtvaardige belastingoplegging
Gemeenten hebben het recht heffingen
en belastingen aan hun burgers op te
leggen. Heffingen zijn bedoeld om de
kosten van een dienst te dekken. De
gemeente Goes streeft naar een kostendekkend heffingsbeleid. Dit is echter
niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij de
heffingen voor begrafeniskosten. Steeds
meer mensen kiezen voor crematie
boven begraven. Hierdoor stijgen de
kosten voor begraven. D66 wil graag
onderzoeken wat dit voor de kosten op
lange termijn betekent en voorkomen
dat nabestaanden met onbetaalbare
rekeningen geconfronteerd worden.
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Belastingen zijn in tegenstelling tot
heffingen een algemene inkomstenbron en mogen voor alle doeleinden
worden aangewend.
D66 is om die reden tegen de heringevoerde hondenbelasting. Deze
belasting wordt niet gebruikt om
eventuele overlast door honden te
verminderen. Hondenbezitters zijn
verplicht hun dieren aan te lijnen en
de uitwerpselen op te ruimen en veel
hondenbezitters doen dit uit zichzelf.
D66 vindt het onrechtvaardig dat
een deel van de Goese houders van

huisdieren met een belasting geconfronteerd wordt, terwijl houders van
huisdieren zoals katten, duiven en/of
paarden niet belast worden.
D66 heeft zich ertegen uitgesproken dat de inwoners geconfronteerd

worden met onjuiste toerekening aan
de bestaande OZB-belasting, zoals
onlangs gebeurd is met de toerekening
van straatonderhoud en groenbeheer
aan de rioolbelasting. Hierdoor is deze
belasting voor de inwoners verhoogd.

Een belangrijke vorm van boven- of
intergemeentelijke samenwerking,
namelijk samenwerking met andere
gemeenten, zijn de zogenoemde
Gemeenschappelijke Regelingen. Het
bestuur van deze Regelingen wordt
gevormd door de colleges van de gemeenten. D66 wil dat de gemeenteraden eveneens meer gaan samenwerken
en stelt de vorming van een Regioraad
voor. Uitgangspunt hierbij is dat we
niet alleen de uitvoering samendoen
maar ook gezamenlijk de controle
daarop houden.

D66 is voor verdergaande
regionale samenwerking op
basis van gelijkheid en
gericht op gezamenlijke
voordelen. De invoering van
een Regioraad biedt kansen
om als raden meer invloed op
de Gemeenschappelijke Regelingen
uit te oefenen. Hiertoe zullen we op
Bevelands niveau met elkaar in gesprek
moeten gaan en daarbij gebruik maken van ervaringen in andere regio’s,
bijvoorbeeld de Drechtsteden of Food
Valley Ede.

bit.ly/regioraad

5. 2. Regioraad De Bevelanden

5. 3. Rekenkamer(commissie)
De rekenkamer(commissie) is een
instrument van de gemeenteraad om
het door het college gevoerde beleid
te controleren op doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid.

D66 is er voorstander van dat de
gemeenteraad dit onafhankelijke
controle instrument ten volle benut.

D66 wil:
■ een rechtvaardig en transparant heffing- en belastingbeleid
■ invoering van een Regioraad op Bevelandse schaal, gebruik makende
van ervaringen van de Drechtsteden of Food Valley Ede
■ de aanbevelingen overnemen van de Vereniging van
Zeeuwse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Regelingen
■ een onafhankelijke rekenkamer(commissie)
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Onze vijf richtingwijzers
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting
aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van
dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Denk en handel internationaal
Beloon prestatie en deel de welvaart
Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Kijk voor meer info op: www.d66.nl/richtingwijzers

28

Colofon
Tekst

Saskia Verheij
Martin Wissekerke
Collin Koenen
Dick van de Merwe
Henk Torcqué

Eindredactie
Pieter Romijn

Vormgeving

Jeroen van de Merwe

Fotografie

Jeroen van de Merwe
Pim Folmer

Contact met de afdeling?
d66.oosterschelde.secr@gmail.com
facebook.com / groups / d66oosterschelde

Contact met de fractie?
info@stemd66goes.nl
facebook.com / d66goes
instagram.com / d66goes
stemd66goes.nl
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