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Even voorstellen 
 

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2022-2026  
 

 

 
Van links naar rechts : Floor van Lamoen, Gonneke de Boe - Hoogerland, Carmen Schoe, Ferdi Korsuize, Leen van Zon, 
Marian van Heugten – van den Burg, Joyce Vuijk – Meulblok, Stan Meulblok, Patrick Geus. 

 

Kieslijst: 
 
1. Stan Meulblok 
2. Gonneke de Boe – Hoogerland 
3. Ferdi Korsuize 
4. Patrick Geus 
5. Eline de Boe 
6. Leen van Zon  
7. Joyce Vuijk – Meulblok  
8. Rick Christiaansen  
9. Marian van Heugten – van den Berg  
10. Casper Vuijk  
11. Evelien Geus – Jeronimus 
12. Adrie van Heugten  
13. Carmen Schoe 
14. Floor van Lamoen 
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Voorwoord 
 
Geachte Kiezer, 
Voor u ligt alweer het derde verkiezingsprogramma van de Partij voor Goes. Als Partij voor 
Goes zijn wij door de jaren gegroeid van een partij die als eerste doel had op te komen voor 
met name de zwakkere in de samenleving tot een partij met een bredere doelstelling. Wij 
zijn namelijk een partij die opkomt voor de belangen van alle burgers in de gemeente Goes.  
Dat is niet altijd even gemakkelijk, zo veel burgers, zo veel belangen en de juiste weg vinden 
om tot een voor iedereen bevredigende oplossingen te komen, is soms een hele opgave. Het 
vereist soms ook moed om tijdens het democratische proces van denkrichting en 
besluitvorming te durven veranderen. Met name als voortschrijdend inzicht en 
maatschappelijke veranderingen dit van ons vraagt. Iets wat andere partijen niet kunnen of 
willen, omdat ze gebonden zijn aan richtlijnen vanuit de politieke landelijke standpunten van 
hun landelijke partijbestuur. 
De Partij voor Goes is niet gebonden door landelijke richtlijnen of partijprogramma’s en kijkt 
in eerste instantie altijd naar het algemeen belang van de burgers in de gemeente Goes. 
Maar ook naar het belang van de natuur en de klimaatsveranderingen binnen de gemeente 
Goes, het dierenwelzijn binnen de gemeente Goes en bijvoorbeeld onderwerpen als 
verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling binnen de gemeente Goes.  
Helaas hebben wij als Partij van Goes de afgelopen jaren moeten toezien dat grote projecten 
werden uitgevoerd, waarbij de achterliggende problematiek over het hoofd werd gezien of 
voor zich uit werd geschoven. Grote vakantieparken werden en worden nog steeds 
ontwikkeld en aangelegd zonder een goed plan voor verkeersafwikkeling en zonder oog voor 
de omgeving. Het autogebruik in met name de binnenstad moet worden teruggebracht, 
maar uitbreiding c.q. verbetering en het veilig maken van het fietspadennet werd op de 
lange baan geschoven ten voordele van de auto.  
Woningen bouwen, ongetwijfeld zullen alle partijen er aandacht aan schenken en over een 
ding zijn ze het allemaal eens er moet meer gebouwd worden. Maar wat ga je bouwen? De 
Partij voor Goes is van mening dat we de beschikbare middelen, zoals bouwgrond en de 
ruimte binnen het landelijke stikstof -en CO2 beleid naar behoefte moeten verdelen over de 
bevolkingsgroepen. Dit houdt op dit moment in dat we vooral moeten bouwen voor 
ouderen (levensloopbestendig), alleenstaanden en kleine huishoudens met een kleinere 
beurs.  
Financieel staat de gemeente Goes er gelukkig nog behoorlijk goed voor, maar helaas zien 
wij als Partij voor Goes dat de soms nodige bezuinigingen steeds vaker ten koste gaan van 
het Sociale Domein en de zorg voor onze inwoners. Dit is iets wat de Partij voor Goes niet wil 
en als het aan ons ligt ook niet toe zullen staan. 
Dit voorwoord is natuurlijk niet bedoeld om het hele verkiezingsprogramma te behandelen. 
Wij willen U dan ook van harte uitnodigen om de rest van ons verkiezingsprogramma eens 
door te nemen. Bent u het eens met onze standpunten voor Goes als een Leefbare, veilige 
en Sociale gemeente, neem dan op 16 maart 2022 uw stemkaart, kom naar het stembureau 
bij u in de buurt en stem op: 
 

Partij voor Goes 
Lijst 6  
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Doelstellingen Partij voor Goes : 
 
De Partij voor Goes is een mensenpartij! 
Eerst mensen, dan stenen en asfalt! 
Sociaal en democratisch! 
Iedere inwoner telt! 
Respect voor elkaar! 
 
Voor Goes en voor elkaar! 
 
Onze uitgangspunten bij een besluit: 
 
Wat heeft de inwoner eraan? 
Hoe kunnen de inwoners meedoen? 
Niet goed voor de inwoners? Niet doen! 
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Bedrijvigheid  
Goes Winkelstad: een bruisende binnenstad. 

Zeeuws nuchter marktontwikkelingen in de gaten houden. 

Voorlopig genoeg bedrijfsruimte, bestaande terreinen door ontwikkelen. 

Bedrijvigheid in kernen houden en stimuleren – geen slaapdorpen. 

Toekomstbestendig ondernemen, dus milieu- en klimaatbewust. 

Maximale ruimte voor opening winkels en horeca. 

Ruime Coronaterrassen blijven. 

Goes werkt voor Goes: gemeente werkt waar dat kan met lokale bedrijven. 

 
Bouwen en wonen  
Leefbare omgeving dus voorzieningen dichtbij. 

Toekomstbestendig, dus energieneutraal, levensloopbestendig. 

Meer sociale en goedkope woningen. 

Open staan voor “alternatieve woning bouw’, bijv. initiatieven als Tiny houses en knarrenhof 

in Goes en in de dorpen. 

Bouwen voor (toekomstige) bewoners.  

Wonen is een recht. 

Meer welstandsvrij (ver)bouwen. 

Niet alles verstenen. 

Echte bewoning, geen tweede huizen. 

Bescheiden permanente bewoning in toeristische voorzieningen mogelijk maken.  

In elke wijk en dorpskern horen zoveel mogelijk gevestigd te zijn, een 

- Huisartsen post    - Vestiging van PostNL, Brievenbus 

- Apotheek     - Pinautomaat   

- Maatschappelijk werk    - Kind centrum  

- Wijkagent      - Zorginstellingen  

- Consultatiebureau    - Basisschool  

- Prikpost     - Speelplaats 

- Winkels 
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Cultuur  
Cultuur is voor iedereen, houd het mogelijk voor de kleine portemonnee. 

Help cultuurinstellingen open te houden. 

Steun aan kunstonderwijs, stimulans voor kunstbeoefening. 

Uitvoeren amateurkunst moet betaalbaar zijn. 

Grote kerk en oude stadhuis gebruiken als cultuurhuizen. 

Bleekveld = kunstveld: permanente ruimte voor beeldend kunstenaars. 

Murals verspreid over hele gemeente. 

 

Financiën  

Grip houden op het geld.  

Schulden beheersbaar houden, binnen kaders VNG. 

Naar een begroting die uit te leggen is. 

Kritische blik op de gemeentelijke geldpotten. 

Gemeentelijke bezit (panden) afstoten wat niet meer nodig is. 

Zuinigheid is een deugd, maar bezuinigen kan meer kapot maken dan je lief is. 

 

 Milieu en klimaat  
LED-verlichting op straat en in gebouwen versnellen. 

Realistische en betaalbare klimaatplannen. 

Evenwicht brengen tussen (bebouwing) en (beplanting). 

Aanleg van een voedselbos, tiny forests en pluktuinen. 

Aanleg goede fietsroutes in hele gemeente. 

Gemeentelijk wagenpark elektrificeren. 

Meer elektrische laadpunten. 

Kritisch evalueren afvalverwerking, balans tussen afval wegbrengen en ophalen. 
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Jongeren  
Geef alle jongeren gelijke kansen. 

Geef jongeren belangrijke positie in beleid. 

Toekomstbestendig beleid maken: juist voor jongeren. 

Schooluitval aanpakken door goede signalering en begeleiding. 

Voortouw nemen in creëren van stageplaatsen. 

Jeugdwerkloosheid voorkomen door jongeren snel naar werk te begeleiden. 

Samenwerking jeugdzorg, SMWO en politie essentieel tegen jeugdcriminaliteit. 

CJG voor 12+ regionaliseren voor beter contact met voortgezet onderwijs. 

Bij Jeugdzorg nu echt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

 

Senioren  

Geef senioren belangrijke positie in beleid. 

Bevorder mobiliteit, bijvoorbeeld door vervoer op maat binnen de gemeente. 

Halteplaats WMO-taxi in binnenstad en bij medische voorzieningen. 

Voldoende bankjes in wandelgebieden. 

Gemeentelijke voorzieningen bereikbaar en toegankelijk, ook zonder internet. 

Voorzieningen zo dicht mogelijk bij de Goesenaar, zeker eerstelijnszorg. 

Contant betalen moet blijven. 

  

Onderwijs  
Goes, onderwijs hart  van de Bevelanden. 

Scholierenfietsroutes verbeteren en indien nodig veiliger maken. 

Speciaal onderwijs faciliteren met geschikte gebouwen en scholierenvervoer. 

Toekomstbestendige huisvesting (integraal huisvestingsplan): energieneutraal, prettig 

binnenklimaat, scholen maken samen gebruiken van een gebouw. 

Van brede school naar integraal kind centrum. 

Goes stagestad, Geen beroepsonderwijs zonder stages. 
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Openbare orde en veiligheid  

Veiligheidsgevoel inwoners op straat, thuis en in de horeca van het grootste belang. 

Dus reageren als onveiligheidsgevoel toeneemt. 

Aanpak illegale drugshandel. 

Er blijft ruimte voor twee coffeeshops. 

Uitbreiding BOA’s, wijkagenten. 

Cameratoezicht toepassen waar veel incidenten plaatsvinden. 

 

Sociaal domein 

Iedereen telt mee. 
Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. 
Zoveel mogelijk iedereen de kans bieden  voor inkomen uit arbeid, voor anderen een 
ruimhartig sociaal vangnet. 
Zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. 
Bij gezinsproblemen nu echt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

Zorg dat de sociale regelingen heel bekend zijn. 
Zet gemeentelijke ombudsman in, ook voorgoed zicht op wat er speelt. 
Versterkte aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers. 
Ruilwinkel en Voedselbank blijven ondersteunen. 
Zuinig zijn op de Betho en behouden. 
 

Sport en bewegen 

Buitensportaccommodaties moeten voor iedereen bereikbaar zijn. 

Verenigingsactiviteiten stimuleren. 

Financiële ondersteuning voor mensen wie wil maar niet kan betalen. 

Accommodaties betaalbaar houden, zelf onderhouden aantrekkelijk maken. 

Sportverenigingsactiviteiten voor jong én oud stimuleren.  
Sportpas invoeren voor alle inwoners, subsidie afhankelijk maken van het aantal inwoners 
dat gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging. 
Wandel- en fietsnet goed onderhouden en waar mogelijk uitbreiden. 
Omnium betaalbaar houden voor verenigingen en individuen. 
Faciliteer “nieuwe” sporten. 
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Verkeer en Openbaar vervoer  
Verkeersproblemen rond ziekenhuis aanpakken, uitvoering verkeersplan Goes Zuid. 

Aanpakken van de ontsluiting van de Goes polder. (Ronda Gosa Plein) 

“Hoofd”fietspaden opwaarderen door duurzaam te verlichten, bijv. fietspad 

Stadseweg/Nieuwe dijk, Fietspaden langs N256. 

Fietsknelpunten signaleren en aanpakken. 

Meer “bewaakte” fietsparkeerplaatsen en laadpunten voor elektrische fietsen. 

Binnenstad autoluw. 

Heropening van het Transferium en/of fietshubs. 

Veilig maken kruising v.d. Spiegelstraat, Frans den Hollanderlaan en Ruijterlaan. 

Bij Albert Heijn Westerschans een veilige oversteekplaatsen creëren voor voetgangers en 

fietsers. 

Parkeergelegenheid realiseren aan de oostkant van de stad. 

Blijven investeren in de bereikbaarheid van gemeentelijke en particuliere instellingen voor 
mensen met een beperking. 
Bevorderen openbaar vervoer van en naar Goes en binnen de gemeente Goes. 
 
 

Bestuur en Communicatie 
Structureel overleg en voorlichtingsavonden in dorpen en wijken. 

Communicatie met burger via alle mogelijke kanalen. 

Vergeet de niet zo mondige burger niet. 

Duidelijke en eenvoudig geformuleerde informatie vanuit de gemeente inzake: 

- Gemeentelijke belastingen  

- Kwijtschelding 

- Kosten vergunningen 

- Minimaregelingen 

- Leges 

- Subsidies 

- Via Sociale media en niet digitale kanalen  
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Toerisme en Recreatie  
Aanleg en onderhoud van goede wandel- en fietspaden.  

Recreatie in de gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven.  

Er moet en gezonde balans zijn tussen natuur, beleving en ondernemen. 

 

Dierenwelzijn  
Organisaties voor dierenwelzijn een platform geven binnen de gemeente. 

Wethouder dierenwelzijn en beleidsnota dierenwelzijn.  

Dierenambulance wordt gemeentelijke aangelegenheid net als dierenasiel. 

Toename zwerfdieren diervriendelijk maar adequaat bestrijden.  

 

 

 

 


