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Zij aan zij, samen verder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
[VOORWOORD] 
 
 
Op woensdag 16 maart 2022 vinden de vierjaarlijkse verkiezingen voor de gemeenteraad 
plaats. Voor alle inwoners van Goes is het belang van een goed functionerend lokaal bestuur 
groot. Voor veel zaken waar u als inwoners dagelijks mee te maken kunt krijgen, is het 
gemeentebestuur immers verantwoordelijk. Uw vertegenwoordiging in de gemeenteraad is 
essentieel voor een goed functionerende lokale overheid. 
 
Voor het CDA Goes is het gesprek met onze inwoners belangrijk. Niet alleen in campagnetijd, 
maar gedurende vier jaar zijn we bij veel organisaties, verenigingen en bedrijven op bezoek 
geweest om uit de eerste hand te horen wat speelt in Goes en welke zaken er leven bij onze 
inwoners. Voor ons verkiezingsprogramma hebben we aan gesprekstafels verschillende 
inwoners uitgenodigd om suggesties te doen voor de komende vier jaar. Ook hebben we 
veel mensen op straat geïnterviewd om informatie op te halen voor ons 
verkiezingsprogramma. 
 
We wensen u veel leesplezier en gaan graag met u het gesprek aan over onze keuzes voor de 
komende vier jaar.  
 
We hopen op uw stem voor het CDA Goes te mogen rekenen! 
 
 
 
Joost de Goffau 
Lijsttrekker CDA Goes 
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1. Het CDA Goes en de vier pijlers  
 
“Zij aan zij, samen verder!” is de titel van ons verkiezingsprogramma en de basis van hoe wij 
naar de Goese samenleving kijken. Een gemeente waarin stad en platteland elkaar 
versterken. Goes is een gemeente waar we trots op kunnen zijn. 
 
De afgelopen tijd heeft corona veel van de samenleving gevraagd. De maatregelen troffen 
gezinnen met kinderen die thuisonderwijs kregen en ouders die thuiswerken en het 
begeleiden van de kinderen moesten combineren. Voor veel ondernemers, culturele 
instellingen en de sport betekende het dat ze hun deuren gedeeltelijk of helemaal moesten 
sluiten. Van de mensen werkzaam in de zorg is het uiterste gevraagd.  
In ons sociale leven hebben we gemerkt hoe we elkaar kunnen missen als dichtbij elkaar zijn 
niet kan vanwege de beperkende maatregelen. Iedereen heeft behoefte aan gewoon 
contact, ondersteuning, hulp en gezelschap. 
Gelukkig ervaren we het laatste half jaar weer veel positieve ontwikkelingen zowel 
maatschappelijk als economisch. De komende jaren zullen we gezamenlijk aan het herstel 
moeten werken. Zij aan zij, samen verder! 
 
De situatie op de huizenmarkt vraagt actie om voor alle doelgroepen in de Goese 
samenleving geschikte en betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Goes moet een fijne 
plaats zijn om te werken en te wonen.  
Een fijne plaats om te wonen vraagt om een omgeving waar geleefd kan worden. 
Leefbaarheid die ontstaat door woningen te combineren met plekken die uitnodigen om 
elkaar te ontmoeten. Bij leefbaarheid horen ook theaters, evenementen, een gezond 
verenigingsleven en een gezellig centrum met leuke horeca. 
 
Een ander belangrijk thema voor het CDA Goes is de WMO en jeugdzorg. We moeten omzien 
naar de mensen in onze maatschappij die (tijdelijk) extra steun nodig hebben. Daarbij moet 
de zorg zo georganiseerd worden dat ze effectief en betaalbaar is. Het CDA Goes wil zoveel 
mogelijk inzetten op preventie om daarmee te voorkomen dat mensen langdurig van 
zwaardere ondersteuning afhankelijk worden. Het focusplan voor het uitvoerbaar en 
betaalbaar houden van de zorg zoals we dat in Goes hebben ontwikkeld, biedt goede 
handvatten om mee verder te gaan. 
 
De afgelopen jaren heeft het CDA Goes hier volop in geïnvesteerd. Dat willen we blijven 
doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daarmee het fundament van onze samenleving 
verstevigen. 
 
Daarmee zetten we in op een samenleving waarin we naar elkaar omzien en waarin 
iedereen meetelt. Niet of jij of ik, maar wij. Zij aan zij. 
Het CDA Goes is een brede volkspartij die gelooft in een samenleving waarbij mensen oog 
hebben voor elkaar en bijdragen aan elkaars welzijn. Zo’n gemeenschap kan een dorp zijn, 
een wijk, maar ook een vereniging of een organisatie. Het CDA Goes streeft ernaar om 
binnen de gemeente recht te doen aan de verschillende belangen van mensen en hun 
gemeenschappen.  
 



Het CDA in Goes streeft naar verbinding. Dat doen we in de gemeenteraad en daarbuiten. 
Voor elkaar, met elkaar. Wij stellen het gemeenschappelijk belang voorop. Daarbij zoeken 
we naar overeenkomsten en het juiste evenwicht tussen verschillende belangen. Uiteindelijk 
nemen we een democratisch besluit, rekening houdend met zowel de meerderheid als de 
minderheid. 
 
De inspiratiebron voor het CDA Goes vormt de joods-christelijke traditie waaruit onze 
Nederlandse samenleving is voortgekomen. De waarden daarvan, die zichtbaar zijn in de 
daaruit voortvloeiende normen, proberen we te vertalen naar de samenleving van vandaag. 
Daarbij baseert het CDA Goes zich op vier pijlers: 
 

- Gespreide verantwoordelijkheid  
Het CDA Goes gelooft in de kracht van de samenleving. De inwoners en de talloze 
gemeenschappen leveren allemaal een unieke bijdrage aan de Goese samenleving. De 
gemeentelijke overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen 
waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij 
moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. De gemeente stelt zich dienstbaar op. 
 

- Solidariteit  
Het CDA Goes gelooft in de betrokkenheid van burgers. Betrokkenheid tussen generaties en 
tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar 
te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er 
gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het individu mag daarbij niet uit het oog worden 
verloren. Het CDA Goes vindt onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen mensen 
belangrijk. Inclusiviteit en diversiteit zijn voor het CDA Goes van groot belang. In het kader 
van onze kernwaarde solidariteit staat het CDA Goes daarom voor een inclusieve 
samenleving.  
 

- Publieke gerechtigheid  
Het CDA Goes staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming 
van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons 
allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De 
overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. 
 

- Rentmeesterschap  
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA Goes zich 
verantwoordelijk voor de zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur 
geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat 
we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd hier op aarde, ook op financieel 
gebied. Beheren en beheersen zijn met het oog op de toekomst niet voldoende. Om een 
betere samenleving achter te laten is visie, creativiteit en innovatie nodig. 
 
 
 
 



2. Dienstbare en Betrouwbare Overheid 
 
De samenleving staat voor het CDA Goes centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar 
aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De gemeentelijke organisatie 
moet bereikbaar, duidelijk, transparant, slagvaardig, nabij en professioneel zijn. Inwoners en 
ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te 
krijgen. 
 
De integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt 
kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook 
belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om 
bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere 
overheden. Het CDA Goes heeft korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we 
kunnen zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken. 
 

1. Het CDA Goes vindt dat de gemeente een open, luisterende en empathische houding 
dient te hebben bij vragen en/of klachten van inwoners. Daarom wil het CDA Goes 
dat er een laagdrempelig aanspreekpunt bij de gemeente komt voor klachten.  

2. De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de 
communicatie en participatie van en in de gemeente Goes. Dit heeft onder andere 
geleid tot de totstandkoming van het participatieplatform goespraatmee.nl.  
Het CDA Goes constateert echter dat nog in te veel gevallen inwoners en organisaties 
te laat worden geïnformeerd over zaken die hun eigen leefomgeving betreffen. Het 
CDA Goes wil graag dat de gemeente met een online platform komt waarop 
inwoners alle ontwikkelingen over hun eigen leefomgeving real-time in kunnen zien.  

3. Het CDA Goes hecht veel waarde aan initiatieven en inbreng uit de samenleving. Een 
belangrijk uitgangspunt is dat bij elke gemeentelijke ontwikkeling, klein en groot, 
belanghebbenden worden betrokken.  

4. Inwoners betrekken betekent ook het lef hebben mensen uit te dagen om bij de 
gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening 
of bepaald plan van de gemeente Goes. Het CDA Goes is voorstander van het 
uitdaagrecht (right to challenge). Als inwoners een project sneller, goedkoper of met 
meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden 
gegeven.  

5. In de gemeente Goes kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden. De Goese 
schaalgrootte is prettig in de relatie tussen overheid en inwoner. Steeds meer 
uitdagingen overstijgen echter de grenzen van de gemeente, waardoor regionale 
samenwerking nog belangrijker wordt. Het CDA Goes vindt dat de gemeente Goes  
– als centrumgemeente van de Bevelanden – hierin een voortrekkersrol dient te 
spelen.  

6. Het voorzieningenniveau in Goes is hoog. Onder andere op het gebied van onderwijs, 
sport, cultuur en onze binnenstad. Dit heeft alles te maken met de centrumfunctie 
die wij vervullen voor de inwoners op de Bevelanden. Het CDA Goes wil dat de 
gemeente Goes met het Rijk, de provincie Zeeland en de betrokken gemeenten 
afspraken maakt over de betaalbaarheid van het hoge voorzieningenniveau in de 
regio. 



7. De gemeente Goes kent voor veel doelgroepen een specifiek aanspreekpunt, zoals de 
accountmanager voor ondernemers, waar zij met hun vragen over 
overheidsdienstverlening terecht kunnen. Het CDA Goes wil dit beleid versterken en 
op het gebied van sport Goes Bewegen uitbouwen tot een volwaardig sportloket 
gevestigd in het Omnium. 

8. Wijk- en dorpscentra vervullen vaak een belangrijke rol voor de inwoners van de 
gemeente Goes. De wijk- en dorpscentra dienen laagdrempelig te zijn qua 
huurtarieven en consumptieprijzen. Het CDA Goes wil deze periode een actualisatie 
van alle dorpsplannen. Bijzondere aandacht is nodig voor Amicitia in Kloetinge. 
Samen met inwoners en betrokken verenigingen moet worden gezocht naar een 
betere invulling die kan rekenen op draagvlak binnen Kloetinge. 

 
- Goes Betaalbaar 

Een solide financiële toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het grootste deel 
van de gemeentebegroting bestaat uit inkomsten via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt 
aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van 
belastinggeld, opgebracht door de inwoners van Goes. Als CDA Goes vinden we dat we 
verantwoordelijk moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. 
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA Goes zijn: zorgvuldigheid, 
transparantie, terughoudendheid in het aangaan van nieuwe verplichtingen en gematigde 
lokale lasten. 
 

9. Het CDA Goes wil in principe dat de gemeente alleen de Rijksinkomsten inzet voor 
taken die we van de Rijksoverheid krijgen. Het CDA Goes wil niet dat we onze 
zorgplicht-taken voor onze inwoners verwaarlozen door investeringen in andere 
landelijke doelstellingen (zoals duurzaamheid) zonder adequate financiën vanuit het 
Rijk. 

 
- Goes Veilig 

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen 
met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen 
woorden, maar daden. Het CDA Goes richt zich in het bijzonder op het tegengaan van 
criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op 
thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte.  
Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast 
onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in het buitengebied en illegale hennepplantages 
midden in een woonwijk zijn enkele voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente 
voorkomen. Dat moeten we stoppen. 
 

10. Het CDA Goes wil dat de gemeente Goes samen met andere overheden, politie, 
belastingdienst en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan. Wij 
willen dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Daarnaast 
wil het CDA Goes dat inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, inclusief 
concrete voorbeelden, en dat inwoners geïnformeerd worden over waar ze signalen 
van ondermijning anoniem kunnen melden.  



11.  Het CDA Goes constateert dat er in toenemende mate vraag is vanuit inwoners en 
organisaties naar meer inzet van gemeentelijk handhavers leefbaarheid in de 
openbare ruimte (boa’s). Dit betreft vooral de avonduren, terwijl met de huidige 
formatie daar weinig tot geen invulling aan kan worden gegeven. Daarom wil het 
CDA Goes dat de gemeente Goes deze formatie uitbreidt.  

12. Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine 
criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van 
veiligheid. Het CDA Goes wil dat de gemeente meer samenwerkt met andere 
overheden op dit terrein, voorlichting geeft en dat de politie, banken en bedrijven 
extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Zorg voor elkaar 
 
Het CDA Goes streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen 
doen. Daar waar mensen hulp nodig hebben, zetten we in op een samenleving met sociale 
verbondenheid waar met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals 
in een hecht netwerk hulp wordt geboden. Mensen die het nodig hebben, worden 
ondersteund op een wijze die bij hen past. De meeste mensen die zorg nodig hebben, willen 
dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Dit dient de gemeente Goes 
te bevorderen. Voorkomen is echter beter dan genezen. De opgave voor de gemeente Goes 
is om, samen met onder andere maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor 
een gezonde omgeving voor jong en oud. 
 

13. Sport, natuur en cultuur, zijn instrumenten die ingezet kunnen worden bij 
bijvoorbeeld zorgtrajecten. Alleen trajecten met een bewezen effectiviteit en een 
korte beschikking met evaluatie komen wat het CDA Goes betreft in aanmerking voor 
financiering door de gemeente.  

14. Het CDA Goes wil een rookvrije omgeving, zoals op en rond schoolpleinen en 
sportaccommodaties.   

15. Het CDA Goes wil primair inzetten op preventie en handhaving. Preventie is 
essentieel om overmatig gebruik van alcohol en drugs te voorkomen. Zo heeft het 
CDA Goes zich ingezet om onder andere de consequenties van lachgasgebruik onder 
de aandacht te brengen. Het CDA Goes gedoogt de huidige coffeeshops, mits deze 
zich houden aan de geldende regels. Uitbreiding van het aantal coffeeshops is wat 
het CDA Goes betreft niet aan de orde. Het CDA Goes zet zich in om de coffeeshops 
uit de binnenstad te weren.  

16. De afgelopen periode zijn er vanuit de gemeente Goes verschillende acties 
ondernomen om eenzaamheid tegen te gaan. Mede door corona is de problematiek 
rond eenzaamheid echter onverminderd groot. Het CDA Goes wil extra inzet van de 
gemeente Goes en haar maatschappelijke partners om deze problematiek in 
gezamenlijkheid aan te pakken. Belangrijk onderdeel hiervan is het vroegtijdig 
signaleren. 

17. Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Het CDA Goes zet daarom in op het 
vergroten van de mogelijkheden voor mantelzorgers om af en toe op adem te komen 
door respijtzorg en dagopvang. We willen dat de aanvraag daarvan eenvoudiger 
wordt. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo 
nodig hulp van deur tot deur. Ook wil het CDA Goes meer aandacht voor jongeren 
die naast hun opleiding mantelzorg bieden. 

18. De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Het CDA Goes wil hen graag 
actief bij de samenleving betrokken houden, niet in het minst omdat er veel behoefte 
is aan onder meer vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom wil het CDA Goes dat de 
gemeente Goes alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een 
informatiepakket aanbiedt waarin zij worden opgeroepen hun talenten en kennis in 
te zetten voor de Goese gemeenschap.   

19. Senioren vormen een groeiende groep in de gemeente Goes. Deze groep heeft te 
maken met veranderingen in de zorg en trends zoals langer thuis wonen. Het CDA 
Goes vindt een seniorenraad een welkome aanvulling op de reeds bestaande 
participatiemogelijkheden.  



20. Het CDA Goes vindt dat mensen voor hun dagelijks brood niet afhankelijk zouden 
moeten zijn van de voedselbank. De voedselbank vormt echter voor veel mensen die 
in een financieel zware positie verkeren een essentiële voorziening. De gemeente 
moet wat het CDA Goes betreft deze voorziening daarom blijven steunen. 

21. Bij financiële nood kan het voorkomen dat de problemen zorgen voor het verlies van 
controle en overzicht. Hulp en begeleiding om financieel beheer weer op orde te 
krijgen is dan belangrijk. De gemeente moet wat het CDA Goes betreft blijvend 
inzetten op vroegsignalering en snel handelen op het moment dat hulp noodzakelijk 
is. 

22. De afgelopen periode is er in de gemeente Goes werk gemaakt van één plan voor het 
gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin. Het 
CDA Goes wil deze werkwijze verder versterken met aandacht voor juridische 
problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en 
schuldenproblematiek. Want, nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in huis die 
onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat de situatie zelfs kan verslechteren. 

23. Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen 
gemeenten een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de 
samenleving. Het CDA Goes streeft ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of 
een opleiding volgt. 

24. Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor het CDA Goes een 
belangrijk aandachtspunt. Het CDA Goes wil dat de gemeente de eigen 
antidiscriminatievoorziening (Anti Discriminatie Bureau Zeeland) regelmatig onder de 
aandacht brengt. 

 
- Jeugd(-zorg) 
25. Bij relatieproblemen wil het CDA Goes dat de gemeente laagdrempelige relatiehulp 

aanbiedt. We kijken daarbij als eerste naar het belang van de kinderen, zonder het 
gezin als geheel uit het oog te verliezen. Het CDA Goes wil daarom dat de gemeente 
Kind In Scheiding Zeeland (KISZ) financieel blijft ondersteunen.  

26. Het CDA Goes streeft naar integratie van zorgprocessen en het verminderen van 
bureaucratie. Het CDA Goes wil in dat kader het aantal gemeenschappelijke 
regelingen die zich bezighouden met de zorg, waaronder de WMO, verminderen. Het 
CDA Goes wil dan ook een fusie tussen GR de Bevelanden en het SWVO. 

27. Het CDA Goes vindt het belangrijk dat bij het inzetten van jeugdzorg niet de taken en 
verantwoordelijkheden van het gezin worden overgenomen, maar dat het gezin 
zodanig wordt ondersteund dat men weer vertrouwen krijgt en van daaruit zelf 
werkt aan het oplossen van problemen.  

28. In de jeugdhulp ziet het CDA Goes een toename van aanbieders die zich richten op 
lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere 
noodzakelijke voorzieningen nodig. Dit is onwenselijk. Het CDA Goes wil een 
duidelijke afbakening van wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. 

29. Het CDA Goes wil dat de gemeente meer samenwerking mogelijk maakt tussen 
jeugdzorg en passend onderwijs. Verder willen we dat er door de gemeente 
duidelijke afspraken worden gemaakt met jeugdzorgaanbieders, dat er adequate 
controle plaatsvindt op de financiën en dat zorgfraude wordt aangepakt.  
Ook duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers vindt het CDA Goes 
belangrijk.  



30. Het CDA Goes wil dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. De komende 
periode wil het CDA Goes het aantal kinderen dat in de gemeente Goes in armoede 
leeft minimaal halveren. We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer 
maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen de risicogroepen preventief 
bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sterke Samenleving 
 
Het CDA Goes kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt 
mee en werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor anderen. 
Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We voorkomen dat mensen er niet bij 
horen. De menselijke maat staat centraal en wij is belangrijker dan ik. Een sterke 
samenleving ziet het CDA Goes als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, 
waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen 
beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen 
en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich 
belangeloos inzetten is nodig. 
 

- Vrijwilligers 
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid. De gemeente kan wat CDA 
Goes betreft veel doen om het vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. 
Dit door bijvoorbeeld de regels voor onkostenvergoedingen te versoepelen, de 
administratieve lasten te verminderen en trage procedures te voorkomen.  
 

31. Vrijwilligers vormen een onmisbaar onderdeel van (sport)verenigingen. Terecht 
worden zij elk jaar in het zonnetje gezet tijdens de vrijwilligersavond. Het CDA Goes 
vindt het belangrijk dat deze vrijwilligers goed opgeleid en ondersteund worden. 
Daarom zijn wij er voorstander van dat de gemeente ondersteuning blijft bieden, 
onder meer bij de verdere professionalisering van sportbesturen. 

32. Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van 
alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of 
tentoonstelling in een kerk, wil het CDA Goes dat de gemeente soepel omgaat met 
evenementenvergunningen. 

 
- Onderwijs 

Kinderen in Goes moeten thuis en op school goed worden voorbereid op hun rol en plek in 
de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 
ontwikkelen en uit te groeien tot betrokken burgers. 
 

33. Door de coronapandemie is aangetoond dat het belangrijker dan ooit is dat 
schoolgebouwen een goed binnenklimaat hebben met voldoende ventilatie. Het 
verbeteren hiervan vraagt voor alle schoolgebouwen samen miljoenen euro’s. Het 
CDA Goes wil dat de gemeente Goes samen met het Rijk en de betrokken 
schoolbesturen kijkt hoe dit kan worden gefinancierd.  

34. De school is een belangrijke vindplaats waar signalen van kinderen kunnen worden 
opgevangen. Onderwijs en jeugdzorg dienen daarom nauw samen te werken. Het 
CDA Goes vindt dat onder regie van de gemeente Goes jeugdhulpinstellingen, 
onderwijs en gezinnen nauw samen dienen te werken bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van preventieprojecten. Zo kan snel hulp worden geboden en een beroep 
op zware jeugdzorg worden voorkomen.  

35. Door het dalende aantal kinderen in de gemeente Goes is een creatieve blik op 
onderwijshuisvesting en op nieuwe vormen van samenwerking nodig. In het nieuwe 



integrale huisvestingsplan moet wat het CDA Goes betreft aandacht zijn voor het slim 
clusteren en concentreren van verschillende VO-locaties op onderwijscampussen.  

36. Door veranderde schoolkeuzemotieven wordt steeds minder vaak ‘automatisch’ voor 
de school in de wijk gekozen. Hierdoor groeien sommige scholen uit hun jasje, terwijl 
andere juist veel ruimte over hebben. Het CDA Goes vindt dat de gemeente Goes 
geen schaarse financiële middelen dient in te zetten voor uitbreiding van scholen ten 
gevolge van grote bovenlokale instroom. 

37. De afgelopen jaren zijn er verschillende Integrale Kindcentra (IKC) gerealiseerd. Hier 
wordt, naast multifunctioneel gebruik van het gebouw, een doorlopende 
ontwikkellijn van 0-12 jaar gerealiseerd. Het CDA Goes is hier voorstander van en wil 
daarom ook in de nieuwe periode inzetten op de ontwikkeling van extra IKC’s. De 
(door)ontwikkeling tot Multifunctionele Accommodatie behoort hierbij wat het CDA 
Goes betreft tot de mogelijkheden.  

 
- Cultuur en Erfgoed 

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de 
persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen 
gemeenschappen. Met cultuur zijn persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid.  
Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden en over samenleven. Het behoud van 
cultureel erfgoed is voor het CDA Goes van groot belang. Daarom wil het CDA Goes 
gebouwen (waaronder gemeentelijke monumenten), kunstwerken, archieven, documenten 
en boeken voor komende generaties bewaren en toegankelijk maken. 
 

38. Voor het CDA Goes is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan 
ook worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis. Leerlingen leren 
om te gaan met hun lokale erfgoed.  

39. Eén van de beeldbepalende gebouwen van het culturele erfgoed in Goes is het Oude 
Stadhuis op de Grote Markt. Het CDA Goes pleit voor een bredere benutting van dit 
prachtige en historierijke gebouw. Daarvoor is het belangrijk dat dit volledig 
rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt.  

40. In 2022 wordt het themajaar Goes-Europa georganiseerd. Vele verengingen, 
bedrijven en vrijwilligers die Goes rijk is dragen hieraan hun steentje bij: de kracht 
van de Goese samenleving in optima forma. We verwachten dat duizenden 
bezoekers zullen gaan genieten van dit themajaar. Het CDA Goes wil daarom het 
themajaar ook in de toekomst graag behouden.  

41. Het cultuurplein is met de realisatie van de bibliotheek voltooid. Het CDA Goes 
verwacht de komende periode veel van de synergie van alle aan het cultuurplein 
gevestigde partijen. Het CDA Goes wil dat de gemeente het gebruik van het 
cultuurplein, bijvoorbeeld voor evenementen, intensiveert.  

42. De culturele raad is een belangrijke gesprekspartner. Het CDA Goes zet de goede 
samenwerking graag voort. 

43. Het CDA Goes vindt het Historisch Museum de Bevelanden een belangrijke culturele 
voorziening in de gemeente. De afgelopen jaren heeft er echter te weinig 
vernieuwing plaatsgevonden en blijft het bezoekersaantal (ook voordat de 
coronapandemie uitbrak was dit reeds het geval) achter. Daarom wil het CDA Goes 
dat de gemeente kijkt naar alternatieve, duurzame huisvestingsmogelijkheden, die 
gefinancierd worden door de verkoop van het huidige pand.  



  
- Sport 

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Dit 
geldt voor jong en oud. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen 
en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van 
waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang, respect 
voor de ander en omgaan met winst en verlies. 
 

44. Goes heeft veel te bieden op het gebied van sport en bewegen. Het CDA Goes wil dat 
dit breed onder de aandacht gebracht wordt door sport en bewegen (in het bijzonder 
de gebiedsunieke kenmerken van Goes, zoals watersportfaciliteiten) in te zetten bij 
citymarketing, het bieden van werkgelegenheid en het bevorderen van de lokale 
economie.   

45. Het CDA Goes is van mening dat de gemeente bij zou moeten dragen aan een klimaat 
waarbij bewoners voldoende bewegen en zo lang mogelijk fit en vitaal blijven. 
Wanneer financiële problemen een reden zijn om niet te sporten wordt voor 
jongeren het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland ingezet en voor volwassen biedt 
het declaratiefonds mogelijkheden. Het CDA Goes wil dat de gemeente onderzoekt 
of aansluiten bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur meerwaarde biedt.  

46. Het CDA Goes vindt het belangrijk dat sportfaciliteiten en speelvoorzieningen goed 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en daarom willen wij dat de 
gemeente samen met de doelgroep uitzoekt hoe de toegankelijkheid te verbeteren 
valt.  

47. De aanwezigheid van het Omnium, het CIOS en de samenwerking tussen CIOS, de HZ 
en het Scalda bieden veel kansen. Het CDA Goes ziet graag dat de mogelijkheid van 
de realisatie van een brede onderwijscampus in de nabijheid van het Omnium wordt 
onderzocht. 

48. Voor het CDA Goes is het Omnium van grote maatschappelijke waarde. De afgelopen 
periode is er werk gemaakt van het financieel toekomstbestendig maken van het 
Omnium. In 2022 wil het CDA Goes dat er duidelijkheid komt over de invulling van 
het tropisch bos.  

49. Het CDA Goes wil dat verenigingen die door teruglopend ledenaantal in hun 
voortbestaan worden bedreigd, door de gemeente actief geholpen worden bij een 
mogelijke fusie.  

50. Het CDA Goes wil bij de vernieuwing van de skeeler-/ijsbaan in Goes-Zuid de 
mogelijkheid onderzoeken om deze aan te vullen met een pumptrack. De reeds 
aanwezige skatebaan kan hierbij worden vernieuwd en uitgebreid tot een verdiept, 
betonnen skatepark.  

51. De binnensportcapaciteit in de gemeente Goes is gedurende het binnensportseizoen 
nauwelijks afdoende. Daarnaast wordt er (door scholen) steeds meer lichamelijk 
onderwijs aangeboden. Het CDA Goes wil dat de gemeente zorgt voor meer 
gymaccommodaties die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld 
voor sportverenigingen.  

52. Het CDA Goes wil een omheind speel- en uitlaatveld voor honden aan de 
zuidoostkant van de stad Goes, ook om hiermee overlast op sportvelden te 
voorkomen.  



5. Eerlijk en Duurzame Economie 
 
Het CDA Goes maakt serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een 
economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de 
gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door 
bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn 
voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap 
wil het CDA Goes stimuleren.  
 

- Economie 
Goes kent een lange historie van handel en bedrijvigheid. Vroeger was Goes groot in de 
zouthandel en lakennijverheid en ook vandaag de dag is de gemeente Goes een belangrijk 
centrum van economische bedrijvigheid.  
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de 
dorpen en de stad Goes onder andere door het creëren van werkgelegenheid voor de 
gemeente Goes en de regio. Wat het CDA Goes betreft zijn familiebedrijven en  
MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait. Het CDA Goes wil 
ondernemerschap bevorderen door startende ondernemers te ondersteunen en 
ondernemers te stimuleren om te groeien. 
 

53. In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit 
belangrijk. Het CDA Goes vindt dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om te 
ondernemen. Dat kan volgens ons door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren 
van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan. 

54. Bedrijventerrein de Poel is de afgelopen periode uitverkocht. Het is belangrijk voor 
Goes om ondernemers ruimte te blijven bieden om zich in Goes te vestigen en voor 
hen groei te kunnen faciliteren. Daarom is gestart met de ontwikkeling en realisatie 
van de eerste fase van bedrijvenpark Deltaweg. Als de vraag naar bedrijfsgrond ook 
in de komende periode groot blijft, wil het CDA Goes de realisatie van fase 2 en 3 van 
bedrijvenpark Deltaweg versnellen.  

55. Op de bedrijventerreinen die langer geleden ontwikkeld zijn, zien we achteruitgang 
van ruimtelijke kwaliteit. Als CDA Goes willen we naast het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijfsgronden ook inzetten op herstructurering en revitalisering van terreinen die 
dreigen te verloederen. Dit geldt in het bijzonder voor het Marconigebied, de oudere 
delen van de Poel en het havengebied.  

56. Ondernemers willen ondernemen. Gemeentelijke dienstverlening zoals 
vergunningverlening en het beantwoorden van vragen zijn daarom zaken die 
laagdrempelig ingevuld moeten worden. Het CDA Goes wil dat vragen van 
ondernemers aan de gemeente Goes binnen twee werkdagen worden beantwoord.  

57. De gemeente Goes is een economische toplocatie met een uitstekend 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de 
provincie Zeeland worden via Invest in Zeeland (onderdeel van Impuls Zeeland) 
bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen of uitbreiden ondersteund. Deze aanpak 
werpt haar vruchten af. Het CDA Goes wil dat de gemeente Goes blijft investeren in 
een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, onder meer door de subsidie aan 
Impuls Zeeland.  



58. De bedrijvigheid in de dorpen en de omgeving, passend binnen het landelijk karakter, 
moet volgens het CDA Goes nadrukkelijk worden ondersteund. 

59. Familiebedrijven zijn van oudsher belangrijke, stabiele dragers van de economie en 
leveren in de gemeente Goes onder meer een grote bijdrage aan de leefbaarheid (als 
werkgever, maar ook bijvoorbeeld als sponsor van het verenigingsleven). Daarom wil 
het CDA Goes dat er binnen het gemeentelijk economisch beleid meer aandacht 
komt voor familiebedrijven en hun bijzondere positie. Denk aan mogelijke 
ondersteuning bij bedrijfsopvolging en -vernieuwing, om in te kunnen spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid en digitalisering.  

60. In het lokaal inkoopbeleid van de gemeente wil het CDA Goes stimuleren dat 
voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers, bijvoorbeeld voor het 
groenonderhoud aan lokale hoveniers en voor het onderhoud wagenpark aan lokale 
garages. 

61. Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom wil het CDA Goes maximaal inzetten 
op het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, zouden 
volgens het CDA Goes door de gemeente moeten worden geholpen aan een lokale 
basisbaan. Dit is een parttime baan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en 
gericht moet zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan. 

62. Het CDA Goes wil dat de gemeente een vitale agrarische sector stimuleert, die zorgt 
voor werkgelegenheid en het landschap. Wij zien de agrariër als beheerder van ons 
typerende landschap en stimuleren daarom agrariërs ook zorg te dragen voor 
natuurbeheer. Voor het CDA Goes is ook aandacht voor alternatieve 
verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking, van belang.  

63. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de regionale economie. De huisvesting van 
arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hiervoor ligt de primaire 
verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. Het CDA Goes wil dat de 
gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten duidelijke afspraken maakt. 
Daarnaast wil het CDA Goes dat de gemeente ervoor zorgt dat arbeidsmigranten 
goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en 
belangrijke regels die in Nederland gelden.  

64. Het CDA Goes vindt Goes Marketing belangrijk voor de promotie van de gemeente 
Goes. Het CDA Goes wil dat de gemeente meer sturing gaat geven aan de prioriteiten 
die Goes Marketing hanteert. 

65. Voor heel Zeeland is de Zeeuwse marketingstrategie ontwikkeld en wordt er gewerkt 
aan een Zeeuwse marketingorganisatie (ZMO) die onder meer mensen van buiten 
Zeeland enthousiasmeert om te komen werken, wonen en studeren in Zeeland. Het 
CDA Goes ziet hierin ook meerwaarde voor de gemeente Goes, want krachten 
bundelen loont. Daarom wil het CDA Goes dat de gemeente gaat participeren in de 
ZMO.  

66. Het CDA Goes vindt dat evenementen Goes aantrekkelijker maken, met name voor 
jongeren. Goes heeft alles in zich om dé evenementenstad van Zeeland te worden. 
Het CDA Goes wil dat onder meer verenigingen, evenementenorganisaties en Goes 
Marketing gefaciliteerd worden om nog meer evenementen in Goes te organiseren 
en deze op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen. 

67. Het CDA Goes wil dat de gemeente meer geschikte (buiten)evenementlocaties 
creëert, die minder overlastgevend zijn voor de omgeving. 

 



- Duurzaamheid 
De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal 
vlak. Het CDA Goes wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de 
inwoners uitvoeren. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in 
duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we bij aan de doelen van 
Parijs. Daarbij staat het CDA Goes voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en 
lasten van het klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en 
bieden ruimere regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je 
eigen huis. 

 
68. Het CDA Goes wil energiearmoede tegen gaan. Daarom willen we dat de gemeente 

ervoor zorgt dat extra uitgaven door maatregelen voor energiebesparing en isolatie 
van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. Het CDA Goes maakt zich er in de 
komende raadsperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met 
een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens. 

69. Het fonds voor ledverlichting wil het CDA Goes verbreden naar een algemeen 
duurzaamheidsfonds waarmee verenigingen kunnen investeren in de verduurzaming 
van hun accommodaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de installatie van 
zonnepanelen en isolatie.  

70. Om uitvoering te geven aan de Regionale Energiestrategie (RES) en daarmee bij te 
dragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelen, dient de gemeente Goes 
extra duurzame energieopwekking te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Vanuit 
goed rentmeesterschap ondersteunt het CDA Goes deze doelstelling.  

71. Het CDA Goes wil prioriteit geven aan het maximaliseren van zonne-energie op 
daken. Ook zonne-energie op land en extra winderenergie zullen nodig zijn om het 
gestelde doel te halen. Daarbij vindt het CDA Goes het belangrijk dat er bij 
zoeklocaties van duurzame energieprojecten draagvlak is bij de omgeving en dat bij 
de realisatie ervan de landschappelijke impact wordt geminimaliseerd. 

72. Bij de afweging om al dan niet te kiezen voor windenergie is voor het CDA Goes 
leidend dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben. Dit kan bijvoorbeeld door 
een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap.    

73. Kernenergie is een stabiele, betrouwbare en CO2-vrije vorm van energie die weinig 
ruimtebeslag kent. Het CDA Goes vindt kernenergie een vorm van duurzame 
energieopwekking en wil dat de RES-regio Zeeland hierop inzet om zo invulling te 
geven aan de opgave voor extra duurzame energieopwekking.  

74. Het CDA Goes wil dat de gemeente samen met de woningcorporatie blijft investeren 
in en experimenteren met de toepassing van duurzame energievoorzieningen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de lasten voor de huurder niet stijgen.  

75. De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de Transitievisie Warmte. 
Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat zoveel mogelijk wijken in de periode 
tot 2050 van het aardgas afgaan. Het CDA Goes vindt haalbaarheid en betaalbaarheid 
hierbij cruciaal. Voor de komende jaren dient de prioriteit te worden gelegd bij het 
isoleren. 

76. In de in 2021 vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie wordt onder andere aandacht 
geschonken aan waterberging en hittestress. Het CDA Goes wil dat de gemeente 
inwoners informeert over de mogelijkheden die er zijn om hierop actie te 
ondernemen.  



77. Het CDA Goes wil dat de gemeente investeert in een zichtbare vergroening van de 
woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur vergroten de 
leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang 
van regenwater bij extreme buien. 

78. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst 
met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van 
afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie 
op te wekken. Wat het CDA Goes betreft moet het streven zijn: voorkomen van afval, 
hergebruik en recycling. Concreet betekent dit maximaal 100kg restafval per 
persoon.  

79. Zwerfafval levert overlast op voor onder meer agrariërs en heeft schadelijke effecten 
op de natuur. Naast de eigen inspanningen van de gemeente Goes om zwerfaval 
tegen te gaan, vindt het CDA Goes dat de gemeente initiatieven uit de samenleving 
dient te stimuleren om zwerfafval te verminderen.  

80. Het is belangrijk dat de gemeente Goes over het niveau van groenonderhoud 
communiceert met omwonenden. Het CDA Goes wil bewoners meer inbreng geven 
over het groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan 
vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld snippergroen van de gemeente adopteren.  

81. De verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed, inclusief schoolgebouwen, 
is enorm groot, niet in het minst financieel. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn voor 
het CDA Goes hierbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wil het CDA Goes dat de 
opties nieuwbouw en/of clustering tot multifunctionele accommodatie nadrukkelijk 
worden meegenomen. 

 
- Goese Binnenstad 

Onze mooie historische binnenstad speelt binnen en buiten Goes een belangrijke rol en 
vormt een plaats van ontmoeting. Er wordt gewinkeld en een grote groep mensen vindt er 
hun dagelijks werk. Andere Goese ondernemers zijn toeleverancier voor deze binnenstad. 
Ook kent Goes een rijk aanbod aan culturele voorzieningen. Voor veel mensen, zowel binnen 
als buiten Goes, voelt onze binnenstad als een warme huiskamer.  
 

82. Onder meer door de coronapandemie hebben veel retail- en horecabedrijven een 
zware periode achter de rug. Het aantrekkelijker maken van de binnenstad is 
hierdoor nog belangrijker geworden. Volgens het CDA Goes kan dit onder meer 
bereikt worden door het wonen boven winkels verder te stimuleren en het 
kernwinkelgebied te verkleinen.  

83. Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid detailhandel en de spreiding hiervan 
binnen Goes, passend is. Dit betekent wat het CDA Goes betreft dat uitbreiding van 
detailhandel buiten de huidige structuur ongewenst is.  

84. Het CDA Goes ziet de effecten van leegstand op de binnenstad. Veel van deze 
leegstand wordt veroorzaakt door grote vastgoedbeleggers met weinig oog voor de 
lokale situatie. Daarom wil het CDA Goes onderzoeken of een leegstandsheffing kan 
worden ingevoerd voor panden die langer dan één jaar leeg staan.  

85. Het CDA Goes wil dat de gemeente actief acquisitiebeleid gaat voeren voor panden 
waaraan marktpartijen lastig een kwalitatief goede invulling kunnen geven. 



86. De afgelopen periode is de doorontwikkeling van het Marconigebied gestagneerd. 
Het CDA Goes wil in de komende periode een afronding van de revitalisering van het 
gebied. Het herstructureren van delen van het gebied naar een woonfunctie is hierbij 
voor het CDA Goes geen taboe. Een goede en logische verbinding van dit gebied met 
de binnenstad is zeer wenselijk.  

87. De binnenstadvisie 2030 nadert zijn afronding. De openbare ruimte heeft dankzij de 
uitvoering van het masterplan binnenstad een flinke impuls gekregen. 
Desalniettemin vindt het CDA Goes een nieuwe impuls en blijvende aandacht voor 
het op orde houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk. 

88. Het CDA Goes wil de binnenstad van Goes volledig autoluw maken.  
89. Het CDA Goes ziet knelpunten en kansen rondom het parkeren van auto’s aan de 

oostrand van de binnenstad. Voor het realiseren van extra parkeercapaciteit en het 
uit het straatbeeld halen van auto’s, is het CDA Goes voorstander van de realisatie 
van een ondergrondse parkeervoorziening aan de Oostwal.  

90. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het uitbreiden van de fietsparkeercapaciteit. Bij 
het volledig autoluw maken van de binnenstad wil het CDA het fietsparkeren verder 
optimaliseren en op strategische punten voorzien van oplaadmogelijkheden voor 
elektrische fietsen. 

91. Voor de ring rond de binnenstad tot en met de dorpen ziet het CDA Goes 
mogelijkheden voor hubs met elektrische deelscooters en elektrische fietsen, zoals in 
verschillende grote steden reeds gebruikelijk is. Daarbij vindt het CDA Goes het wel 
van belang dat de parkeermogelijkheden van dergelijke voorzieningen strak 
afgekaderd zijn.  

92. De Goese vesten en de stadshaven vormen een prachtig waterlint door de 
binnenstad. Als verblijfs- en recreatiegebied kunnen deze onderdelen, wat het CDA 
Goes betreft, nog meer tot uiting komen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het 
succesvolle festival de Veste en Veste Verlicht. Het CDA Goes wil dit soort initiatieven 
blijven steunen en wil tevens inzetten op het versterken van de verbinding Grote 
Markt-stadshaven.  

93. Het CDA Goes wil dat de gemeente Goes actiever inzet op het vergroenen van de 
binnenstad. Belangrijke aandacht hierbij verdienen de verschillende entrees van de 
(binnen)stad. 

 
- Toerisme en Recreatie 
94. De nabijheid van het Nationaal Park Oosterschelde biedt wat het CDA Goes betreft 

veel kansen. Deze kansen worden nog niet volledig benut. We zien graag dat de 
komende periode samen met de toeristische sector een plan wordt gemaakt om hier 
verder invulling aan te geven. Het realiseren van een entreepunt behoort hierbij tot 
de mogelijkheden. Dit entreepunt heet de bezoekers welkom in het gebied en geeft 
informatie over wat er te doen en te beleven is in de directe omgeving. 

95. Watersportgebied Wolphaartsdijk is voor Goes een belangrijk aandachtgebied dat 
wat het CDA Goes betreft verder dient te worden ontwikkeld. Met behoud van de 
natuur moet er ruimte zijn voor kleinschalige projecten waarbij ondernemers samen 
de gewenste opwaardering van het gebied realiseren en waarbij de gemeente Goes 
zorgdraagt voor een goede en veilige bereikbaarheid van het gebied.  

96. Het Poelbos vormt een groene zone tussen Goes, ’s-Heer Hendrikskinderen en  



’s-Heer Arendskerke, maar verdient volgens het CDA Goes een forse kwalitatieve 
opwaardering. Het CDA Goes wil daarom dat de gemeente met betrokken 
stakeholders in deze periode een plan uitwerkt én realiseert om dit te 
bewerkstelligen. Voor het CDA Goes is het belangrijk dat hierin aandacht is voor een 
meer natuurlijke ontsluiting van Goes en de aanliggende dorpen, vernieuwing en 
opwaardering van de wandelpaden en een opwaardering van het bestaande MTB-
parkoers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Leefbaar Wonen 
 

- Wonen 
Voor inwoners is de woning en leefomgeving van essentieel belang voor het wonen in Goes. 
De laatste jaren is de betaalbaarheid van wonen door verschillende factoren zwaar onder 
druk komen te staan. Wat het CDA Goes betreft moet het woonbeleid in Goes daarom  
– naast kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk – gericht zijn op betaalbaarheid. 
Dit vertaalt zich in tijdelijke flexibele woonvormen, duurzame woningen, woningen die 
aansluiten bij de wensen van de verschillende doelgroepen en die bestendig zijn voor de 
verschillende levensfasen. Met Beveland Wonen zijn er de afgelopen periode gerichte 
prestatieafspraken (2020 – 2023) gemaakt over de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
woningaanbod. Het CDA Goes wil Beveland Wonen meer ruimte geven om met bouw en de 
verduurzaming aan de slag te gaan. 
 

97. Het CDA Goes vindt dat er voldoende woonruimte in de gemeente moet zijn voor 
inwoners afkomstig van binnen en buiten Goes. Verschillende projecten in zowel de 
stad Goes als de dorpen zijn de afgelopen periode gerealiseerd of komen binnenkort 
tot een afronding. Om ook in de komende periode voldoende te kunnen blijven 
bouwen, zijn extra herstructerings-, inbreidings-, en uitbreidingslocaties noodzakelijk. 
Het CDA Goes wil dat de gemeente hiervoor actief grondbeleid voert en daarbij 
aandacht heeft voor woningbouw in de dorpen zonder het dorpse karakter uit het 
oog te verliezen.  

98. Bij de realisatie van nieuwe woonwijken vindt het CDA Goes dat er aandacht moet 
zijn voor verschillende doelgroepen, in het bijzonder starters, en voldoende sociale 
huurwoningen.  

99. Het CDA Goes wil dat de gemeente onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een 
gemeentelijke koop-startregeling te introduceren. Hierdoor moet het voor meer 
starters op de woningmarkt mogelijk worden om een eigen woning te kopen.  

100. Het CDA Goes vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven 
makkelijker en sneller opgepakt worden. Dit kan de gemeente doen door het 
vaststellen van bestemmingsplannen efficiënter in te richten, meer maatwerk te 
geven in plaats van afvinklijstjes, meer ruimte te geven aan bouwtechnische 
innovaties en minder angst voor jurisprudentie. 

101. Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) ziet het CDA Goes als een effectief 
middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee 
bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere 
woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, gebroken 
gezinnen en mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Het 
CDA Goes wil dat maximaal wordt ingezet op de mogelijkheden voor versnelde 
bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis 
van Crisis- en Herstelwet’). 

 
- Mobiliteit 
102. De komende jaren staan wederom belangrijke ingrepen in het wegennet in de 

gemeente Goes op de planning, zoals de ontsluiting van het Marconigebied en de 
aanpassing van de Deltaweg. Het CDA Goes vindt het van groot belang dat 



verkeersstromen worden geoptimaliseerd en de effecten van deze ingrepen worden 
gemonitord. Overlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

103. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van 
mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes 
(bijvoorbeeld tussen Goes-Noord-Beveland), zeker nu het gebruik van elektrische 
fietsen verder toeneemt. Daarom vindt het CDA Goes dat de gemeente ervoor moet 
zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen dat ook op een goede en 
veilige manier kunnen.   

104. Het CDA Goes wil dat de Buys Ballotstraat definitief vrachtwagenvrij wordt. 
Daarnaast ziet het CDA Goes mogelijkheden om bij de uitbreiding van het 
Oostmolenpark een extra ontsluiting te realiseren op de N289.  

105. Het CDA Goes ziet graag een voortvarende aanpak van de Deltaweg, inclusief 
ongelijkvloerse kruisingen bij het knooppunt Deltaweg-Nieuwe Rijksweg en 
Deltaweg-Langeweg.  

106. Veel rotondes in de gemeente bieden niet de gewenste doorstroming voor 
gemotoriseerd verkeer en veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het CDA Goes wil 
daarom dat de gemeente het rotondebeleid onder de loep neemt, waarbij op punten 
met een hoge verkeersintensiteit kruisend verkeer wordt gemeden. 

107. Het CDA Goes wil dat de rotonde op het Kompasplein (voor het Stadskantoor), 
gelijktijdig met de herontwikkeling van de oude school aan de Lijnbaan en de aanleg 
van de rondweg Marconi, wordt ondertunneld voor fietsers en voetgangers. 

108. De komende raadsperiode wordt de N664 afgewaardeerd en gereconstrueerd. Het 
CDA Goes vindt het daarbij van belang dat dorpsraden en andere stakeholders goed 
betrokken blijven.  

109. De Ringweg is op veel punten niet geschikt voor de huidige verkeersintensiteit. Het 
CDA Goes wil dat in de komende raadsperiode de grootste knelpunten worden 
aangepakt en dat er een onderzoek plaatsvindt naar het toekomstbestending maken 
van het gehele traject. Daarbij verdient wat het CDA Goes betreft de Ringbrug en het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor een aquaduct bijzondere aandacht. 

110.  Infrastructuur is meer dan het wegennet. Ook een goede digitale infrastructuur is 
van belang voor inwoners en ondernemers in Goes. In de stad Goes is of wordt in de 
komende twee jaar glasvezel aangelegd. Het CDA Goes ziet graag dat ook de dorpen 
en het buitengebied worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het CDA Goes wil 
dat de gemeente Goes en provincie Zeeland dit waar nodig samen stimuleren. 

111. Het CDA Goes wil dat de gemeente deze periode een plan ontwikkeld en uitvoert 
voor het realiseren van extra laadpalen voor elektrische voertuigen.  

 
 
 
 


