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Voorwoord - Goes en de SP 
 
De SP is vanaf 2006 actief in Goes. Sinds 2010 zit de SP in de Goese gemeenteraad. 
 
De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid  en solidariteit. 
 
De SP is geïnteresseerd in de mening van iedere inwoner van de gemeente Goes, ongeacht 
inkomen of sociale positie. We praten dus niet alleen met de ‘welbespraakte top’. We 
leggen onze oren overal te luisteren en zoeken mensen op.  
 
De SP trekt graag op met groepen mensen in Goes voor allerlei verbeteringen. We trekken 
bij gezagdragers aan de bel, houden enquêtes, helpen handtekeningen verzamelen, 
ondersteunen acties van bewoners of zetten die gezamenlijk met hen op. 
 
De SP in Goes heeft een duidelijke mening, maar respecteert ook de mening van anderen. 
We zullen het in Goes samen moeten doen en dat betekent soms compromissen sluiten. De 
SP in Goes is bereid coalities aan te gaan, maar zal nooit zijn eigen geluid en aanpak 
verliezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Zorg en welzijn 
 
Onze voorstellen: 

 Het past niet ouderen en mensen met een beperking als kostenpost te zien. Het zijn 
mensen die net als iedereen een menswaardig en volwaardig bestaan verdienen.  

 Professionele zorg staat onder druk. De SP vindt dat deze zorg voor iedereen 
beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar moet zijn.  

 De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen niet (verder) de armoede ingedrukt 
kunnen worden door eigen bijdragen en eigen risico. 

 De gemeente informeert zich actief over het welbevinden van zorggebruikers. Er 
moet maatwerk worden geleverd en zorg moet niet afhankelijk zijn van liefdadigheid 
van de omgeving. 

 Preventieve gezondheidszorg voor ouderen moet actiever en wijkgericht worden 
opgepakt. 

 Het sociaal netwerk van hulpbehoevenden is vaak overbelast of dreigt overbelast te 
worden. We moeten het sociaal netwerk niet van het sociale aspect ontdoen door te 
verlangen dat het wordt ingezet voor huishoudelijke en zorgtaken. Het netwerk 
moet kunnen wandelen en koffie drinken. 

 Het asielzoekerscentrum is een gezinslocatie, waar uitgeprocedeerde gezinnen met 
jonge kinderen wonen. Het is van groot belang voor de geestelijke gezondheid dat zij 
een zinvolle dagbesteding hebben. De gemeente moet hierin initiatieven nemen, 
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 De afgelopen jaren zijn de chronisch zieken en gehandicapten er flink financieel op 
achteruit gegaan. Door het wegvallen van de WTCG gelden, stapeling van allerlei 
kosten en een lagere toelage voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente 
heeft de taak om deze kwetsbare groep extra te ondersteunen en deze groep is 
groter dan men nu bereikt. De SP vindt dat de toelage hoger kan. 

 De SP maakt zich zorgen over de opvang en behandeling van inwoners met 
psychische problematiek. In de GGZ zijn er te lange wachtlijsten en kopen de 
zorgverzekeraars te weinig zorg in. Hierdoor ontstaat nodige onrust bij deze groep 
inwoners en is er ook kans dat de psychische toestand achteruit gaat. Problemen 
met verwarde personen is iets wat hoge prioriteit verdient. 

 We vinden dat goed geluisterd moet worden naar cliënten bij de aanschaf van 
hulpmiddelen, zij weten wat goed en nodig is. Dat voorkomt extra geld en 
hulpmiddelen die kwalitatief onvoldoende zijn.  

 

  



2 Arbeid en inkomen 
 
Onze voorstellen: 

 De SP is tegen verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligers 
of  uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering. Werk moet betaald worden. 

 Reïntegratietrajecten moeten maatwerk zijn voor mensen die in de bijstand terecht 
zijn gekomen. De gemeente moet diversiteit op het gebied van re-integratie 
aanbieden. Wijkbedrijf Goes-Zuid is een voorbeeld van hoe reïntegratie zou moeten 
zijn. Het reïntegratietraject moet gericht zijn op ontwikkeling en verwerven van 
zelfvertrouwen en benutten van eigen talenten. 

 Ook voor mensen waarvan de inschatting is dat hun kans op betaald werk klein is, 
moet de gemeente zich blijven inzetten. 

 De SP vindt het huidig aantal koopzondagen voldoende, maar staat open voor 
uitbreiding tot 12 zondagen; dit in overleg met plaatselijke ondernemers. 

 De gemeente houdt zich bij beslagleggingen aan de beslagvrije voet, zoals andere 
schuldeisers dat ook moeten. 

 Schuldhulpverlening is geen zaak van vrijwilligers. Dit is strijdig met de 
privacygevoeligheid van deze materie. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 
gehele traject. Bewindvoering vindt altijd plaats door professionals.  

 We zetten in op preventie van schulden en kijken we naar nieuwe manieren om 
schulden aan te pakken. Bijvoorbeeld het inzetten van een opkoopfonds voor 
schulden (een Goede Gierenfonds) en alternatieve manieren om schulden af te 
lossen. Dit altijd in overleg met de cliënt en op vrijwillige basis. 

 Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding verdienen de steun van 
de gemeente. Zij kunnen daarmee schoolgaande kinderen uit arme gezinnen aan 
benodigdheden helpen (zoals Stichting Leergeld) of helpen bij schuldenproblematiek 
(schuldenopkoopfonds).  

 Er zijn te weinig dagbestedingsplaatsen die aansluiten bij de individuele kwaliteiten 
en talenten van mensen met een beperking. Samen met  de diverse partners zorgt 
de gemeente voor een zo divers mogelijk aanbod en plaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Kinderen en jongeren 
 
Onze voorstellen: 

 Armoede onder kinderen is niet acceptabel en moet minsten tot de helft worden 
teruggebracht. 

 De gezondheid van schoolkinderen is te belangrijk om aan het toeval over te laten. 
De deelname van alle schoolkinderen vraagt om een breed opgezet naschools 
programma voor gezondheid en ontspanning. Daarom moet er een beter aanbod 
komen van gratis activiteiten. 

 Een kind moet kind kunnen zijn. Een jeugdige kan daarom maar beperkt inzetbaar 
zijn als mantelzorger of als tolk. 

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat zich nadrukkelijker presenteren als plaats 
voor alle jeugdzorgzaken. Ook voor problemen van kinderen en jeugdigen zelf. We 
juichen de komst van een Tejohuis toe. Daar kunnen jongeren zelf terecht met hun 
problemen. 

 Jongeren en hun ouders cq. verzorgers worden voorgelicht over de gevaren van 
cyberpesten en de activiteiten van loverboys. 

 Groter aanbod van ontmoetingsplaatsen voor jongeren, zoals die van het SMWO in 
de Goese Polder en de skatebanen. De voetbalkooi in de Goese Polder is een goed 
voorbeeld. 

 Jongeren met hoge schulden moeten worden geholpen door de gemeente. 

 Alcohol- en drugspreventie doorzetten op de ingezette lijn. 

 De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om in zoveel mogelijk kernen en 
wijken basisonderwijs te behouden. 

 Wij zien graag meer integrale kindcentra. 

 Schoolzwemmen moet blijven. Gymlessen dienen gegeven worden door 
vakleerkrachten. 

 

  



4 Wonen 
 
Onze voorstellen: 

 De SP kiest voor voorzieningen dichtbij. Huisarts, apotheek, maatschappelijk werk, 
wijkagent, consultatiebureau, prikpost, winkels, vestiging van postnl, pinautomaat, 
kindcentrum, zorginstellingen en basisschool, horen zoveel mogelijk in elke wijk en 
kern gevestigd te zijn. 

 De gemeente onderzoekt de noodzaak van het bestaan van de verschillende buurt- 
en dorpshuizen. Als er te weinig gebeurt, dan dreigt sluiting. De SP vindt dat buurt- 
en dorpshuizen juist moeten worden versterkt. Zij hebben een belangrijke bindende 
rol in de buurt of het dorp. Om daar voor te zorgen is het van belang dat er ook 
voorzieningen in het buurthuis zijn. Het moet een plaats zijn waar je de wijkagent of 
maatschappelijk werker kunt opzoeken. 

 Jaarlijks loopt de gemeente door uw wijk om te kijken hoe het er voor staat: een 
wijkschouw. De groep bestaat uit de wijkwethouder, ambtenaren, raadsleden en een 
beperkte groep mensen uit de wijk zelf, vaak van de wijkvereniging. De SP vindt dat 
veel meer mensen uit de buurt betrokken moeten worden bij die schouw, 
bijvoorbeeld door oproepen in Samenspel en dorps- of wijkbladen. 

 Daarnaast vindt de SP dat wijkwethouders zo nu en dan langs moeten gaan bij 
mensen in hun wijk. 

 Bedrijven moeten worden gewezen op hun plicht om de directe omgeving schoon te 
houden. 

 Goes moet blijven inzetten op meer sociale woningen. 

 Er moet ook planmatig gekeken worden naar uitbreiding van het aantal betaalbare 
huurwoningen (net) boven de sociale huurgrens.  

 Nieuwe grootschalige bouwplannen zijn voorlopig niet nodig. 

 Er moet gezocht worden naar zinvolle invulling van braakliggende terreinen of 
langdurig leegstaande panden. 

 Verpaupering moet worden tegengegaan. De gemeente spreekt eigenaars van "rotte 
plekken" in woongebieden aan en helpt naar een oplossing te zoeken. 

 De gemeente stimuleert energieneutraal bouwen. Particulieren worden hierbij 
financieel bijgestaan. 

 Asbest moet worden opgeruimd. 

 De SP in Goes is nog niet overtuigd van de noodzaak van de aanleg van Poel V op 
korte termijn. 

 De binnenstad moet aantrekkelijk blijven voor ondernemers en bezoekers. 
Concentratie van het winkelaanbod lijkt onvermijdelijk. Ook het aantrekkelijk maken 
van het Marconigebied - de meubelboulevard - is een uitdaging. 

 Het is goed dat er in Goes vaak wat te doen is. De periode januari-maart moet 
daarbij niet vergeten worden. 

 Hondenbelasting kan worden afgeschaft. 
  



5 Veiligheid 
 
Onze voorstellen: 

 Het aantal wijken waarin wijkagenten actief zijn worden uitgebreid. 

 De gemeente dient op de hoogte te zijn van gevaarlijke stoffen die over het spoor 
worden vervoerd. 

 Verkeersveiligheid bestaat niet alleen uit het veilig maken van gevaarlijke plaatsen. 
Ook het verkeersgedrag moet aandacht krijgen. 

 Agressie tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. 

 Ontwikkelingen rondom drugshandel en- criminaliteit worden beter in kaart 
gebracht en aangepakt. De overheid voorkomt dat criminele organisaties buiten het 
zicht van politie en andere instanties kunnen opereren. 

 Er is, vooruitlopend op legalisering en regulering van softdrughandel, in Goes zeker 
ruimte voor de twee coffeeshops die er nu zijn. Mocht een van de coffeeshops 
ermee ophouden, dan wordt er ruimte geboden voor een nieuwe 
gedoogvergunning.  

 Niet alle mensen voelen zich veilig in onze gemeente. Groot of groeiend gevoel van 
onveiligheid moet de gemeente serieus nemen. 

 Door bezuinigingen in de GGZ lopen steeds meer verwarde mensen op straat rond 
die soms overlast veroorzaken. Gemeente, politie en zorg moeten goede afspraken 
maken voor een menselijke benadering van verwarde personen. Het is belangrijk dat 
er deskundigen beschikbaar zijn. 

 
 
  



6 Verkeer en mobiliteit 
 
Onze voorstellen: 
 

 De SP vindt dat er doorgegaan moet worden met het aanpakken van 
verkeersknelpunten, zoals de kruising Patijnweg - Buys Ballotstraat. Met name het 
fietsverkeer moet veiliger.  

 Trottoirs,  voetpaden en bushaltes moeten overal geschikt zijn voor rollators, 
kinderwagens, rolstoelen en krukken. 

 Rotondes waarop fietsers in twee richtingen (mogen) rijden zijn gevaarlijke punten. 
Er moet een afdoende oplossing hiervoor komen. 

 Lessen voor ouderen om te gaan met de hogere snelheden van elektrisch 
ondersteunde fietsen  zijn van belang voor de verkeersveiligheid. 

 In het centrum van Goes zijn meer parkeerplekken nodig voor fietsen en kan 
duidelijker aangegeven worden waar de fietsen gestald kunnen worden. 

 Er is sprake van betaald parkeren in het centrum van Goes. De SP wil graag 
voldoende gratis parkeerplaatsen op loopafstand van het centrum. 

 
  



7 Kunst, cultuur en recreatie 
 
Onze voorstellen: 

 De mogelijkheden voor het laten zien van beeldende kunst en kunstnijverheid 
moeten worden uitgebreid.  

 ‘t Beest als poppodium, filmhuis en podium voor beginnende artiesten is belangrijk 
voor Goes. Ook maken wij ons sterk voor cultureel erfgoed, het museum, de 
kunstuitleen en de bibliotheek. 

 Cultuur moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.   

 De gemeente moet de bijdrage aan cultuuronderwijs handhaven en erop toezien dat 
dit geld voor cultuuronderwijs wordt gebruikt. 

 Voor de Mythe is betere programmering nodig. 

 Sport moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De gemeente moet er op 
toezien dat de toegangsprijzen voor het Omnium slechts geïndexeerd worden. 

 Een aantal evenementen trekt toeristen en is ook interessant voor inwoners van 
Goes. Positieve voorbeelden daarvan zijn Goes Kinderstad en ‘Veste verlicht’. De 
gelden voor City marketing kunnen in vergelijkbare evenementen geïnvesteerd 
worden. 

  



8 Natuur en Milieu 
 
Onze voorstellen: 

 Groen binnen de gemeente moet behouden blijven en op een goed kwaliteitsniveau 
zijn. 

 Bewoners betrekken en inspraak geven bij groenplannen in de buurt. 

 Vergroenen van het centrum blijven stimuleren d.m.v. project geveltuintjes. 

 Binnen onze gemeentelijke grenzen is geen plaats voor megastallen.  Biologische 
landbouwactiviteiten juichen we toe. 

 Het plaatsen van zonnepanelen wordt gestimuleerd. De gemeente geeft hierbij het 
goede voorbeeld door dit op eigen daken te realiseren en in te zetten op 
energieneutraal gebouwen. 

 De gemeente zorgt er met haar afvalbeleid voor dat het afval milieuvriendelijker 
wordt verwerkt zodat grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. 

 De vuilnisbakken in het centrum worden aangepast zodat ook op straat afval 
gescheiden wordt. 

 Goes spant zich in voor biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen. 
 
 
  



9 Een prettige en betrokken 
gemeente 
 
Onze voorstellen: 

 Er vindt een cultuuromslag plaats op het Stadskantoor: van controlerend naar 
faciliterend, van star naar meedenkend, van stroperig naar vlot.  

 Mensen en organisaties met vragen en plannen worden welwillend tegemoet 
getreden en stuiten niet op onwil. 

 Uitgangspunt bij de gemeente is wat er wél kan, niet wat er niet kan. 

 De gemeente, ook het gemeentebestuur, zoekt inwoners actief op. Daarbij is oog 
voor verschil in mondigheid, achtergrond en opleiding – iedereen telt. 

 Met instanties die zaken voor de gemeente uitvoeren op een manier die niet past bij 
hoe Goes met zijn inwoners omgaat, wordt duidelijk besproken dat dit anders moet. 
Als het niet verbetert, wordt de samenwerking beëindigd. 

 Overal waar gewerkt wordt, gaat ook wel eens wat mis. Als er klachten komen, 
wordt geprobeerd de problemen op te lossen. Maar de klachten worden ook 
gebruikt om processen te verbeteren. 

 
 
  



Hoe gaan we dat betalen? 
 
Plannen kosten geld. Goes heeft de afgelopen jaren al veel bezuinigingen doorgevoerd en 
plannen voor bezuinigingen gemaakt.  
Nu de financiële crisis voorbij lijkt te gaan, komt er ook voor de gemeente meer financiële 
ruimte. De SP denkt dat vooral die ruimte goed benut moet worden en dat in eerste 
instantie geprobeerd moet worden niet verder te bezuinigen of lasten te verzwaren. Toch 
zijn er nog wel punten waar bezuinigd kan worden: 
 

 Citymarketing vindt de SP van overschat belang.  

 Er is winst te behalen als (een deel van) SWVO bij GR De Bevelanden wordt gevoegd. 
GR De Bevelanden doet nu niet alle zorg en dat is niet optimaal. 

 De financiële positie van Goes binnen GR De Bevelanden kan beter. Terwijl Goes op 
het terrein van kwetsbaarheid en kwaliteit het minst van de samenwerking te 
profiteren heeft, schiet Goes ook financieel het minst op met de samenwerking.  

 Diverse heffingen kunnen meer kostendekkend gemaakt worden. Daarbij moet altijd 
de afweging gemaakt worden of dit wenselijk is.  

 Goes keert veel subsidies uit. Er moet goed op worden toegezien dat de subsidies 
opleveren wat bedoeld is, bij onvoldoende inzet of prestatie is het immers 
weggegooid geld. Maar enige deregulering bij het aanvragen is mogelijk. Dat levert 
zowel minder ambtelijke controle-uren als tevredenheid bij de aanvragers. 

 Wij zijn kritisch op de inzet ambtelijke uren voor zaken als het themajaar en het 
inmiddels afgesloten Kamuli-project. Het lijkt dan alsof dat geen geld kost, maar 
ambtenaren worden ook betaald. 

 De schuld van de gemeente moet worden teruggebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


