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Voorwoord
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de
gemeenteraad en kunt u uw stem uitbrengen. We hopen dat we (wederom)
op uw steun mogen rekenen!
Voor het CDA in Goes is in gesprek gaan met de Goesenaar niet alleen iets
voor campagnetijd. De afgelopen jaren zijn we veel op bezoek geweest bij
bedrijven, instellingen, verenigingen en zijn we met u in gesprek gegaan.
Daarnaast hebben we afgelopen periode door middel van verschillende
bijeenkomsten tips en suggesties voor ons verkiezingsprogramma opgehaald.
Het eindresultaat leest u in dit programma terug.
We wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek over de
ingenomen standpunten.
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Inleiding
De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap
waarin mensen samenleven. In een sterke samenleving staan mensen
centraal; betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen
aan hun gemeenschap.
Het CDA gaat hierbij uit van een christelijk mensbeeld; je leeft niet alleen voor
jezelf maar ook voor de ander. De gemeentelijke organisatie is dienstbaar en
helpt initiatieven vanuit de samenleving verder. Samen bouwen we aan een
Goese toekomst!
Als CDA in Goes bedrijven we politiek vanuit deze visie. We kennen elkaar in
Goes. We komen elkaar tegen op de markt, op het schoolplein, langs het
sportveld of tijdens een werkbezoek en gaan met u in gesprek over wat u
bezighoudt. Het gesprek, fysiek of via social media, vinden we belangrijk. We
zijn hierin eerlijk, ook het gesprek over moeilijke beslissingen zoals
bijvoorbeeld bezuinigingen gaan we niet uit de weg. Het CDA staat voor
verantwoordelijkheid nemen wanneer dat nodig is en niet voor het roepen
langs de zijlijn als het moeilijk wordt.
Terugkijken
In ons vorige verkiezingsprogramma ‘Met elkaar’ toonden we onze ambities
voor de jaren 2014-2018. We kijken graag met u terug wat we de afgelopen
jaren voor Goes hebben bereikt.
De afgelopen vier jaren stonden we voor de grote opgave om de taken op het
gebied van jeugdzorg over te nemen. Samen met zorgverleners en andere
partners hebben we gezorgd voor een zachte landing en hebben jongeren in
Goes de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Daarnaast nam het CDA het
voortouw bij het instellen van een jeugdlintje. Een waardering voor jonge
mensen die een belangrijke prestatie of heldendaad hebben verricht.
Sportpark het Schenge is grondig vernieuwd en heeft een ware metamorfose
ondergaan. Velden, kleedkamers en kantines zijn vernieuwd en de uitstraling
van het park is sterk verbeterd. Ook in andere sportaccommodaties in de
gemeente Goes is geïnvesteerd en deze zijn toekomstbestendig gemaakt.
We zien door heel Goes jong en oud met veel plezier sporten en bewegen.
De afgelopen vier jaar bevond de gemeente Goes zich in financieel zwaar
weer. Met name veroorzaakt door forse kortingen vanuit het Rijk, het
wegvallen van DELTA-dividend en economische tegenslag. Hierdoor was
ingrijpen noodzakelijk om het huishoudboekje van de gemeente weer op orde
te krijgen. Als CDA toonden wij onze verantwoordelijkheid en hebben we een
belangrijke bijdrage geleverd aan het weer op orde brengen van de Goese
financiën. Nog steeds behoren de lokale belastingen in Goes tot de top vijf
van de laagste lasten van Zeeland, terwijl het voorzieningenniveau hoog te
noemen is.
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Veel mensen van binnen en buiten Goes kozen ervoor om in Goes een
woning te bouwen. Zo werd de wijk Mannee in hoog tempo doorontwikkeld,
werd het project Goese Schans nieuw leven ingeblazen en kwam de
ontwikkeling van Aria weer op gang.
De samenwerking tussen de gemeente Goes en de overige Bevelandse
gemeenten is geïntensiveerd. Enerzijds door doorontwikkeling van onze
samenwerking op het gebied van o.a. werk, inkomen en zorg en ICT maar
ook door gezamenlijk afspraken te maken op gebied van economie, toerisme
en recreatie en wonen. Ook Zeeuws-breed hebben we krachten gebundeld
door onder andere samen met de Provincie Zeeland, Waterschap en de
dertien Zeeuwse gemeenten aan de slag te gaan om Zeeland
toekomstbestendig te maken op economisch en sociaal gebied.
Onze historische binnenstad vervult een belangrijke functie voor inwoners,
bezoekers en ondernemers. De afgelopen jaren is, in tegenstelling tot
landelijke trends, de leegstand in de Goese binnenstad fors gedaald. Dit is
mede te danken aan een hechte samenwerking tussen gemeente,
vastgoedondernemers en winkeliers. Daarnaast is er geïnvesteerd in de
aanleg van wifi en is verder uitvoering gegeven aan het Masterplan
binnenstad waardoor de openbare ruimte enorm is opgeknapt. Midden in de
binnenstad bevond zich de locatie Slot Oostende. Een historisch rijke plaats,
op een prachtige locatie, maar met zeer beperkte ontwikkelmogelijkheden. Zo
leek het. Inmiddels kent de locatie een prachtige invulling. Hierbij zijn
ondernemers en gemeente samen opgetrokken in een uitdagend proces.
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe ondernemers welkom kunnen
heten op ons bedrijventerrein de Poel. Een belangrijke impuls voor
werkgelegenheid en hiermee een stimulans voor potentiële inwoners om zich
in Goes te vestigen. De op- en afrit aan de A58 is na jaren van voorbereiding
gerealiseerd en ook elders in Goes zijn belangrijke verbeteringen aan de
wegen en infrastructuur aangebracht.
De muziekschool en het Beest kregen een vernieuwd onderkomen aan het
cultuurplein, waarmee twee belangrijke onderdelen van cultureel Goes een
impuls kregen.
Dit alles deden we samen met u. We gingen in gesprek met de Goesenaren
tijdens werkbezoeken, het wethoudersspreekuur en op straat. Dorpsplannen
van verschillende dorpen werden samen geschreven en de uitvoering werd in
gang gezet. We willen u hartelijk danken voor uw aandeel in het vele moois
dat er de afgelopen periode is gerealiseerd en het vertrouwen dat u ons hebt
gegeven. We hopen komende verkiezingen wederom uw vertrouwen te
krijgen!
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Onze plannen voor 2018-2022
Speerpunten CDA Goes:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

Wij staan voor een betrouwbare overheid. CDA Goes neemt
verantwoordelijkheid in (financieel) moeilijke tijden.
Inwoners van Goes worden altijd betrokken bij voorstellen die hen
aangaan. Geen voorstellen zonder afstemming.
Wij willen eenzaamheid onder ouderen tegengaan, door onder andere
versterking van het dorp- en wijkenwerk.
Wat CDA Goes betreft doet iedereen in Goes mee. Dit willen wij vooral
tot uiting brengen in de uitvoering van de WMO en de Participatiewet.
Het CDA Goes wil vaart zetten achter de ontwikkeling van een nieuw
bedrijfsterrein: de Poel V. Daarnaast willen we actief sturen op
revitalisering van terreinen die dreigen te verloederen. Dit geldt in het
bijzonder voor het havengebied.
Wij gaan voor een levendige binnenstad. Hierbij willen wij de ‘gouden
driehoek’ versterken. De driehoek wordt gevormd door Slot Oostende,
de Rooms-Katholieke kerk, het museum en de Grote Kerk. Daarbij
willen wij de maatschappelijke relevantie van het museum vergroten.
Wolphaartsdijk willen wij verder ontwikkelen tot levendig
watersportcentrum.
Het huidige integrale veiligheidsbeleid willen wij continueren. Dit is
vooral gericht op preventie en repressie waar nodig.
Het CDA gaat voor een duurzaam Goes. Dit betekent het stimuleren
van een omslag naar een lager energieverbruik, opgewekt met
hernieuwbare energie en vergroting van het energiebewustzijn. Ook
moet werk worden gemaakt van waterberging. We willen inwoners
hierbij ondersteunen.
Afval is een grondstof. Het streven moet zijn: voorkomen van afval,
hergebruik en recycling. Wij willen niet onnodig lang wachten met het
omgekeerd inzamelen van afval, als vervolgstap op de invoering van
diftar.
In de gemeente Goes wordt veel gefietst. CDA Goes wil veilige
fietsroutes en voldoende fietsparkeergelegenheid.
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Inwoners en bestuur
Het CDA in Goes gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal
moet staan. De gemeente is allereerst een ondersteuner van de initiatieven
en voorkeuren van de inwoners. In een betrokken samenleving nemen zij met
elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid
moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die
initiatieven.
1. Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving,
waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening
een van de belangrijkste ontwikkelingen is. De technologische
ontwikkelingen bieden kansen om te komen tot steeds meer op maat
gesneden, persoonlijke online dienstverlening die goed, gemakkelijk en
snel is. Hierin willen we de komende jaren flinke stappen zetten in
Goes. Maatwerk betekent ook dat er altijd persoonlijke aandacht
(fysiek) blijft bestaan. Voor ouderen die moeite hebben met ICT willen
we investeren in ouderenconsuleten.
2. Voor alle doelgroepen willen wij een specifiek aanspreekpunt instellen
waar zij met hun vragen over overheidsdienstverlening terecht
kunnen. Zo hebben bijvoorbeeld verenigingen en ondernemers hun
eigen ‘accountmanager’ die als eerste aanspreekpunt fungeert.
3. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij elke gemeentelijke ontwikkeling,
klein en groot, belanghebbenden worden betrokken. 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. Een ‘right
to challenge’, een recht om uit te dagen!
4. Een recht om uit te dagen mag best het persoonlijke belang overstijgen
en het algemeen belang dienen, durf groot te denken. Er zijn
voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in het land
die geleid hebben tot het opknappen van dorpscentra en
beeldbepalende (historische) gebouwen, het instellen van buurt- en
dorpshuizen. Met minimale middelen is hier vaak een maximaal
resultaat bereikt.
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. We hebben voldoende slagkracht waardoor de gemeente
goed bestuurbaar is. Om deze redenen is het CDA in Goes
tegenstander van initiatieven vanuit de gemeente Goes die zich richten
op herindeling. Wel erkent CDA Goes dat voor alle taken een maat
geldt. Sommige onderwerpen kunnen gemeenten uitstekend alleen
oppakken, voor andere zaken dient te worden samengewerkt.
6. Regionale samenwerking is erg belangrijk, omdat veel uitdagingen in
Zeeland de grenzen van gemeenten overstijgen. We werken samen
met de Bevelandse gemeenten en in de Oosterschelderegio. Deze
samenwerking op het gebied van onder andere wonen, economie en
recreatie en toerisme moet wat het CDA betreft worden voortgezet.
Vanuit haar centrumfunctie ligt voor de gemeente Goes een
voortrekkersrol voor de hand.
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7. Het voorzieningenniveau in Goes is hoog. Onder andere op het gebied
van onderwijs, sport, cultuur en natuurlijk onze binnenstad. Dit heeft
alles te maken met de centrumfunctie die wij vervullen voor de 100.000
inwoners op de Bevelanden. CDA Goes wil graag de dialoog aangaan
met de betrokken gemeenten over de toekomst van het
voorzieningenniveau in de regio.
8. Wijk- of buurtregels dragen positief gestelde omgangsvormen uit.
Instellingen die met jeugd, jongeren, ouderen of andere
bewonersgroepen werken, kunnen deze omgangsvormen gebruiken
als herkenbare rode draad in hun dagelijks werk. Elders zijn hier mooie
voorbeelden van; iedereen hoort erbij, we groeten elkaar en we
hebben respect voor elkaar en onze omgeving. Het CDA Goes daagt
wijken en buurten uit om werk te maken van positieve
omgangsvormen, zodat die bijdragen aan een mooi leefklimaat.
9. Wijk- en dorpscentra vervullen vaak een belangrijke rol voor de
inwoners van Goes. De wijk- en dorpscentra dienen laagdrempelig te
zijn qua huurtarieven en consumptieprijzen. Wij willen binnen een jaar
de dorpsplannen uitwerken op dit punt en zo duidelijkheid over de
toekomst hiervan te verschaffen. Bijzondere aandacht is nodig voor de
Griffioen in Wolphaartsdijk. Samen met inwoners en betrokken
verenigingen moet worden gezocht naar een invulling die kan rekenen
op draagvlak binnen Wolphaartsdijk.
10. 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.
We hebben de overtuiging 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
verplichten en gematigde lokale lasten.

7

Goes ondernemen
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 in Goes wil ondernemerschap bevorderen
door startende ondernemers te ondersteunen en ondernemers te stimuleren
om te groeien.
11. De afgelopen jaren is de verkoop van bedrijfsgronden sterk
toegenomen. De huidige bedrijfsterreinen zijn nagenoeg volledig
verkocht. Het is belangrijk voor Goes om ondernemers ruimte te blijven
bieden om zich in Goes te vestigen en voor hen groei te kunnen
faciliteren. Om deze redenen moeten we vaart zetten achter de
ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein: de Poel V.
12. Op de bedrijfsterreinen die langer geleden ontwikkeld zijn, zien we op
kleine schaal leegstand en achteruitgang van ruimtelijke kwaliteit. Als
CDA Goes willen we naast het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsgronden
ook inzetten op revitalisering van terreinen die dreigen te verloederen.
Dit geldt in het bijzonder voor het havengebied.
13. De mogelijkheid om bedrijfsgrond in erfpacht te nemen is succesvol
gebleken. Een behoorlijk aantal ondernemers heeft hier gebruik van
gemaakt en kon hierdoor een volgende stap zetten. Het CDA Goes wil
om deze reden de erfpachtregeling voortzetten.
14. Ondernemers willen ondernemen. Gemeentelijke dienstverlening zoals
vergunningverlening en het beantwoorden van vragen zijn daarom
zaken die laagdrempelig ingevuld moeten worden. In het digitale
tijdperk waarin we leven, moeten dit soort zaken dan ook voornamelijk
digitaal afgehandeld kunnen worden. De mogelijkheden die Goes te
bieden heeft,
moeten actief onder de aandacht worden gebracht van de
ondernemers.
15. De gemeente Goes heeft veel te bieden aan ondernemers. CDA Goes
wil dit positieve vestigingsklimaat nog actiever uitdragen.
16. De bedrijvigheid in de dorpen en de omgeving, passend binnen het
landelijk karakter, moet volgens het CDA nadrukkelijk worden
ondersteund.
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De 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.
17. De actieve houding en samenwerking tussen gemeente, Goes
marketing, vastgoedeigenaren en winkeliers om de leegstand tegen te
gaan en terug te brengen, werpt haar vruchten af. Deze actieve
aanpak, met onder andere de website startjewinkelingoes.nl is
succesvol gebleken en dient wat het CDA betreft voortgezet te worden.
18. Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid detailhandel en de
spreiding hiervan binnen Goes, passend is. Dit betekent wat het CDA
betreft dat uitbreiding van detailhandel buiten de huidige structuur
ongewenst is.
19. Het Marconigebied is volop in beweging. Investeringen in het
toekomstbestendig maken van dit gebied zijn van groot belang. Een
goede en logische verbinding van dit gebied met de binnenstad is
hierbij zeer wenselijk.
20. Het masterplan binnenstad nadert zijn afronding. De openbare ruimte
is er zichtbaar op vooruit gegaan. Desalniettemin is blijvende aandacht
voor het op orde houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
noodzakelijk.
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21. Na de realisatie van Slot Oostende is in de Singelstraat een driehoek
ontstaan die in de volksmond ‘de gouden driehoek’ wordt genoemd. De
driehoek wordt gevormd door Slot Oostende, de Rooms-Katholieke
kerk, het museum en de Grote Kerk. Het CDA in Goes ziet kansen in
het verder stimuleren van samenwerking tussen deze partijen. Om dit
gebied nadrukkelijker te betrekken bij onze sfeervolle binnenstad, moet
serieus worden onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dit doen
we door middel van een ontwikkelsessie met de betrokken partijen om
binnen een jaar tot uitvoerbare ideeën te komen.
22. Veel bezoekers kiezen ervoor om de binnenstad met de fiets te
bezoeken. Wat het CDA in Goes betreft een prima ontwikkeling. Wel
zorgt de hoeveelheid geparkeerde fietsen in de binnenstad voor een
ongewenst effect. Er is onvoldoende parkeercapaciteit aanwezig. Dit
zorgt voor rommelige en soms onveilige situaties. Naast de reeds
aangepakte locaties dient er komende jaren verder geïnvesteerd te
worden in het fietsparkeren verspreid over de binnenstad. Hierbij moet
ook aandacht zijn voor elektrische fietsen en oplaadmogelijkheden.
23. De afgelopen periode werd werk gemaakt van veilig uitgaan en het
terugbrengen van overlast door uitgaanspubliek voor bewoners van de
binnenstad. Ook de komende periode dient aandacht te worden
besteed aan deze belangrijke onderwerpen, zodat wonen en recreëren
in de binnenstad in harmonie kunnen bestaan.
24. Het cultuurplein is een aanwinst voor onze binnenstad. De komende
jaren willen we het gebruik van het plein verder ontwikkelen.
25. De Goese vesten en de stadshaven vormen een prachtig waterlint door
de binnenstad. Als verblijfs- en recreatiegebied kunnen deze
onderdelen, wat het CDA betreft, nog meer tot uiting komen. Mooie
voorbeelden hiervan zijn het succesvolle festival de Veste en Veste
Verlicht. Het CDA wil dit soort initiatieven blijven steunen.
26. CDA Goes herkent de vraagstukken rondom de 24-uurs economie. We
vinden het belangrijk een balans te vinden. Er moet enerzijds ruimte
zijn voor werken en ondernemen. Anderzijds hechten wij grote waarde
aan rust en vrije tijd met gezin, familie en vrienden. Een aantal
koopzondagen per jaar is passend in een zoektocht naar deze balans.
CDA Goes ziet een maandelijkse koopzondag als een passende
invulling die logisch is in de Zeeuwse context, waarbij elke Zeeuwse
stad een zondag per maand koopzondag heeft.
27. Een goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en
gemeente is van groot belang voor de binnenstad. CDA Goes wil dat
de gemeente zichtbaar en fysiek aanwezig is, door bijvoorbeeld
ondernemers op te zoeken in de binnenstad.
28. De weekmarkt vormt een belangrijk onderdeel van de binnenstad. Om
deze markt optimaal tot haar recht te laten komen en de
marktkooplieden het roer in eigen handen te geven, ziet CDA Goes de
weekmarkt zichzelf graag verzelfstandigen in de komende periode.
29. CDA Goes is voorstander van het vergroenen van de binnenstad. Door
het aanbrengen van groene elementen wordt de sfeer verhoogd.
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Goes wonen
Voor inwoners is de woning en leefomgeving van essentieel belang voor het
wonen in Goes. Wat CDA Goes betreft moet het woonbeleid in Goes dan ook
gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat betekent
dat er oog moet zijn voor duurzame woningen, woningen die aansluiten bij de
wensen van de verschillende doelgroepen en die bestendig zijn voor de
verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van buurten en dorpen is van
groot belang.
30. Het CDA Goes vindt dat er voldoende ruimte moet zijn voor nieuwbouw
voor inwoners afkomstig van binnen en buiten Goes. Nu onder andere
de wijk Mannee tot afronding komt, het Goese Diep ontwikkeld wordt
en diverse projecten in de dorpen zijn gerealiseerd is het zaak om
nieuwe ontwikkellocaties te onderzoeken. Uitgangspunten hierbij zijn:
zo veel als mogelijk aansluiten bij huidige ontwikkellocaties, aandacht
voor woningbouw in de dorpen zonder het dorpse karakter uit het oog
te verliezen en de trek naar de stad.
31. Naast nieuwe woonwijken moet er tevens aandacht zijn voor
herontwikkeling van bestaande locaties die bijvoorbeeld braak liggen,
langere tijd leegstaan of verloederd zijn geraakt. Dit draagt bij aan de
leefbaarheid in de buurt en bevordert de ruimtelijke kwaliteit.
32. Bij de realisatie van nieuwe woonwijken moet aandacht zijn voor
levensloopbestendig wonen. Het ontwikkelen van wijken waar kinderen
vrolijk kunnen opgroeien en waar mensen gezond oud kunnen worden.
33. De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en
particulier opdrachtgeverschap. CDA Goes verwacht van de gemeente
dat zij ruimte biedt aan en open staat voor initiatieven. Door inwoners
ruimte te geven en zelf een rol te laten spelen in het bouwen van hun
eigen woning of buurt, wordt de sociale samenhang versterkt. Dat
vraagt om minder regels waar dat kan.
34. Door de ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum in Kloetinge aan de
Zomerweg komt de locatie van de Kloetingseschool vrij. Deze locatie
ziet het CDA Goes graag ingevuld met levensloopbestendige woningen
voor de senioren in Kloetinge.
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Een groen en duurzaam Goes
De wereld mooier achterlaten dan we haar aantreffen. Goed
rentmeesterschap vormt de kern van de visie van CDA Goes op een
duurzame gemeente. Dit uit zich in een omslag naar een lager
energieverbruik, opgewekt met hernieuwbare energie en vergroting van het
energiebewustzijn. Ook een grondstofbenadering van de afvalverwerking en
een goede zorg voor landschap en natuur is hierbij belangrijk.
35. We willen een energieregisseur aanstellen die verenigingen helpt bij
het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
36. Om deze investeringen te realiseren wil CDA Goes een
duurzaamheidsfonds creëren waar verenigingen een beroep op
kunnen doen. Rente- en aflossingstermijnen worden in overleg met de
vereniging vastgesteld, zodat deze aansluiten bij de financiële
capaciteit van de vereniging.
37. 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. Het streven moet
zijn: voorkomen van afval, hergebruik en recycling. In dit kader vindt
het CDA Goes dan ook dat er niet onnodig lang gewacht moet worden
met het omgekeerd inzamelen van afval, als vervolgstap op de
invoering van diftar.
38. Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen,
zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in
bestemmingsplannen en energieneutrale woningen. Het CDA Goes wil
dat de gemeente een belangrijke bijdrage levert aan duurzaam wonen
door nieuwe woonwijken gasloos te realiseren.
39. Bij de afweging om al dan niet te kiezen voor windenergie is leidend
dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben. Dit kan bijvoorbeeld
door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de
lokale gemeenschap.
40. Samen met de woningcorporatie willen wij blijvend investeren en
experimenteren met de toepassing van duurzame
energievoorzieningen.
41. De komende periode wil het CDA Goes een eerste energieneutrale
straat of wijk gerealiseerd zien. Daarnaast maakt de gemeente Goes
voor elke wijk en elk dorp een duurzaamheidsplan.
42. In dit duurzaamheidsplan wordt onder andere aandacht geschonken
aan waterberging. De inwoners van Goes worden geïnformeerd over
de mogelijkheden die er zijn om hierop actie te ondernemen.
43. Zwerfafval levert overlast op voor onder meer agrariërs en heeft
schadelijke effecten op de natuur. Afval biedt echter ook kansen. Om
jonge mensen hiermee bekend te maken, ziet het CDA Goes graag dat
er in samenwerking met het onderwijs elk jaar een zwerfafvalactie
wordt gehouden.
44. In de zoektocht naar groene energie biedt de realisatie van
zonneparken kansen. Hierbij worden op grotere schaal zonnepanelen
geïnstalleerd op bijvoorbeeld een braakliggend terrein. De plannen
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voor zonneparken nabij Hotel van der Valk en de Vlaamseweg worden
wat het CDA Goes betreft dan ook de komende periode uitgevoerd.
45. In het kader van de volksgezondheid heeft het Rijk besloten per 2024
asbestdaken te verbieden. Dit houdt in dat vóór 2024 asbestdaken
dienen te worden gesaneerd. Het CDA Goes ziet graag dat de
komende tijd afspraken worden gemaakt over deze sanering.
46. Initiatieven van inwoners m.b.t. het groen in hun woonomgeving
moeten worden gestimuleerd. Het is daarnaast belangrijk dat de
gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met
omwonenden.
47. In 2018 zal er vorm en inhoud worden gegeven aan het nieuwe
klimaatbeleid. Het CDA Goes verwacht hierbij dat de gemeente een
leidende rol speelt en het goede voorbeeld geeft door onder andere het
eigen energieverbuik verder terug te brengen.
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.
48. Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat
hebben en zo snel mogelijk energieneutraal zijn. De gemeente vraagt
schoolbesturen om in hun meerjarenonderhoudsplannen een
belangrijke plaats in te ruimen voor duurzame renovatie en beheersing
van het binnenklimaat.
49. De school is een belangrijke vindplaats waar signalen van kinderen
kunnen worden opgevangen. Het is belangrijk dat scholen de weg
weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA Goes vindt het
belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate
verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Zo kan snel
hulp worden geboden en een beroep op zware jeugdzorg worden
voorkomen.
50. Wij bepleiten dat gemeente, jeugdhulpinstellingen, onderwijs en
gezinnen nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van
preventieprojecten. Deze preventieprojecten helpen jongeren om
gedragsproblemen te voorkomen, het gevaar van verslavende
middelen te onderkennen en een gezonde visie op seksualiteit te
ontwikkelen.
51. Door het dalende aantal kinderen in Goes is een creatieve blik op
onderwijshuisvesting en op nieuwe vormen van samenwerking nodig.
Zo is het CDA Goes een voorstander van het ontwikkelen van Integrale
Kindcentra (IKC). Hier wordt naast multifunctioneel gebruik van het
gebouw, een doorlopende ontwikkellijn van 0-12 jaar gerealiseerd.
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Zorg en welzijn voor jong en oud
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 te bevorderen. Voorkomen is echter beter dan genezen. De
opgave voor de gemeente is om, samen met onder andere maatschappelijke
organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor jong
en oud.
52. Het CDA Goes wil dat statushouders direct in aanraking komen met
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar
betaald werk kleiner wordt.
53. Het CDA Goes roept op om met jongeren die jeugdzorg krijgen in
gesprek te gaan als zij meerderjarig worden. Het doel moet zijn hun
toekomstperspectief te bespreken en de overgang in ondersteuning op
goede wijze vorm te geven.
54. Sport, natuur en cultuur, zijn belangrijke instrumenten die ingezet
kunnen worden bij bijvoorbeeld zorgtrajecten. Met betrokken partners
gaan wij graag het gesprek aan hoe dit zou kunnen worden
vormgegeven.
55. Echtscheidingen hebben vaak grote invloed op de betrokken kinderen.
Als CDA Goes komen wij op voor deze kinderen. Wij bepleiten de
mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke
tijden. Daarnaast willen wij ten minste één keer per jaar specifieke
aandacht voor vechtscheidingen, bijvoorbeeld in een week van de
echtscheiding.
56. Gemeenten en instanties werken gezamenlijk aan een rookvrije
omgeving, zoals schoolpleinen en sportaccommodaties.
57. CDA Goes wil primair inzetten op preventie. Preventie is essentieel om
overmatig gebruik van alcohol en drugs te voorkomen. Het CDA
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gedoogt de huidige coffeeshops, mits deze zich houden aan de
geldende regels.
58. Door in de kantine van de sportvereniging of op school gezonde
producten aan te bieden, helpen sportverenigingen en scholen mee de
keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te
bevorderen. Daarmee kan het toenemende probleem van overgewicht
worden bestreden. Gemeente, scholen en (sport)verenigingen gaan
deze uitdaging gezamenlijk aan.
59. Wij willen een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid, waarbij
ouderen die in isolement dreigen te raken worden geholpen. Op deze
manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele
interventie in gang worden gezet. Bij deze aanpak worden tevens de
ouderenbonden betrokken.
60. De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen
graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle
mensen die de AOW- gerechtigde leeftijd bereiken een
informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun
talenten en kennis in te zetten voor de Goese gemeenschap.
61. Het CDA Goes ziet graag een prijs uitgeloofd worden voor de beste
ideeën om te komen tot vermindering van regels en/of
verantwoordingsdocumenten in de zorg.
62. Senioren vormen een groeiende groep in onze gemeente. Deze groep
heeft te maken met veranderingen in de zorg en trends zoals langer
thuis wonen. CDA Goes pleit voor het jaarlijks organiseren van een
seniorendag. Tijdens deze dag gaan organisaties in gesprek met
senioren over ervaringen uit de praktijk en worden activiteiten voor
ouderen georganiseerd. Wij onderzoeken of een seniorenraad een
welkome aanvulling op in het overlegcircuit in Goes.
63. De voedselbank vormt een essentiële voorziening voor mensen in een
financieel zware positie. De gemeente Goes moet wat het CDA betreft
deze voorziening blijven steunen.
64. 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. Het project van het
leger des Heils, ‘schuldhulpmaatjes’ is hierbij van grote waarde. De
gemeente moet wat het CDA betreft inzetten op vroegsignalering en
snel handelen op het moment dat hulp noodzakelijk is.
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Sport en beweging
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.
65. Goes heeft veel te bieden op het gebied van sport en bewegen. CDA
Goes wil dat dit breed onder de aandacht gebracht wordt door sport en
bewegen in te zetten bij citymarketing, het bieden van
werkgelegenheid en het bevorderen van de lokale economie.
66. Veel sporters in Goes zetten bewonderenswaardige prestaties neer.
CDA Goes wil de sporthuldiging in Goes herintroduceren om deze
prestaties meer voor het voetlicht te brengen.
67. 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. Dit houdt onder andere in dat hiervoor een
verbinding wordt gelegd met de Goese basisscholen. Wanneer
financiële problemen een reden zijn om niet te sporten wordt het
jeugdsportfonds ingezet. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat
sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met
een beperking.
68. CDA Goes wil dat ingezet wordt op toegankelijke sportfaciliteiten die
zich richten op de behoeften van de buurt, waarbij eigen leden,
bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en
zo bij de vereniging betrokken te raken en te blijven.
69. De aanwezigheid van het Omnium, het CIOS en de samenwerking
tussen CIOS en de HZ bieden veel kansen. Het CDA Goes ziet graag
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dat de mogelijkheid van de realisatie van een sportcampus in de
nabijheid van het Omnium serieus wordt onderzocht.
70. De sportraad vervult een belangrijke klankbordfunctie op het gebied
van sport. CDA Goes vindt dit adviesorgaan van grote waarde en zet
de goede samenwerking graag voort.
71. Vrijwilligers vormen een onmisbaar onderdeel van (sport)verenigingen.
Terecht worden zij elk jaar in het zonnetje gezet tijdens de
vrijwilligersavond. CDA Goes vindt het belangrijk dat deze vrijwilligers
goed opgeleid en ondersteund worden. Waar mogelijk ligt hier een taak
voor de gemeente.
Cultuur en cultureel 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 CDA Goes van groot belang om
gebouwen, kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende
generaties te bewaren en toegankelijk te maken.
72. Voor het CDA 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.
73. Eén van de beeldbepalende gebouwen in ons cultureel erfgoed is het
Oude Stadhuis op de Grote Markt. CDA Goes pleit voor een bredere
benutting van dit prachtige en historisch rijke gebouw.
74. Gemeentelijke monumenten vormen een belangrijk onderdeel van ons
cultureel erfgoed. Het CDA Goes ziet graag dat een regeling voor
verduurzaming van deze monumenten onderzocht wordt.
75. Tijdens het themajaar Goes-Azie in 2017 werd wederom duidelijk
welke kracht de Goese samenleving heeft. Diverse activiteiten werden
in samenwerking georganiseerd door de vele verengingen en
vrijwilligers die Goes rijk is. Absoluut hoogtepunt was de voorstelling ENjen in de Hollandse Hoeve. Duizenden bezoekers hebben genoten
van dit themajaar en zijn samen opgetrokken. CDA Goes ziet in 2021
graag weer een themajaar terugkeren.
76. Het cultuurplein heeft zich afgelopen jaren positief ontwikkeld. Een
vergaande samenwerking tussen de Mythe, het Beest, de kunstuitleen,
de muziekschool en Katoen is tot stand gekomen en biedt kansen voor
de toekomst. Het CDA Goes spant zich in voor vestiging van de
bibliotheek op deze plaats.
77. De culturele raad is een belangrijke gesprekspartner. CDA Goes zet de
goede samenwerking graag voort.
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Goes recreëren
78. 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.
79. In en rondom Wolphaartsdijk wordt door ondernemers volop ingezet op
het toerisme. Het CDA Goes vindt dat dit gebied, met onder andere de
jachthaven, nog nadrukkelijker mag worden ingezet als toeristische
hotspot.
80. Het Poelbos vormt een prachtige groene zone tussen Goes, ’s-Heer
Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke. CDA Goes stelt voor te
onderzoeken welke mogelijkheden dit bos biedt voor bijvoorbeeld een
natuurspeeltuin, intensivering van MTB-activiteiten of het creëren van
kleinschalige horeca.
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Infrastructuur
81. De komende jaren staan wederom belangrijke ingrepen in het
wegennet op de agenda. Zo wordt de kruising Buys Ballotweg/
Patijnweg aangepakt en wordt de ondertunneling van het spoor
gestart. 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.
82. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame
manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en
snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt.
De gemeente Goes moet er daarom voor zorgen dat mensen van alle
leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier
kunnen.
83. Het spoor vormt een belangrijk onderdeel van de infrastructuur in onze
gemeente. Helaas heeft de toegenomen vervoersstroom over spoor
ook negatieve effecten. Blijvende aandacht en betrokkenheid is nodig
voor bewoners langs het spoor die overlast ervaren.
84. De verkeersafwikkeling in ’s-Heer Arendskerke verdient aandacht. De
gemeente moet zich inspannen voor veilige verkeersafwikkeling
rondom het Klok’uus, de Slotstraat en de Oude Rijksweg.
85. Infrastructuur is meer dan het wegennet. Ook een goede digitale
infrastructuur is van belang voor inwoners en ondernemers in Goes, de
gemeente moet dit stimuleren.
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