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inleiding van de Fractievoorzitter
Geacht leden, geachte Burgers,
Inmiddels zijn we al weer ruim 2,5 half jaar verder en zijn er een groot aantal van onze speerpunten die ook in het collegeprogramma
“Vol vertrouwen vooruit!” zijn opgenomen gerealiseerd. Ik denk hierbij aan diverse thema’s in het sociaal domein; de rookvrije
generatie, aanpak van armoede, toegankelijkheid voor iedereen, voorkomen van eenzaamheid, aandacht voor de mantelzorgers en
vrijwilligers enz. Daarnaast ook Burgerparticipatie, aandacht voor starters op de woningmarkt in Goes, duurzaamheid en
klimaatbeleid. Kort samengevat: samen bouwen aan de Gemeente Goes, waar ruimte is voor alle inwoners, waar gemeenschapsgeld
efficiënt wordt besteed en waar zorg is voor mensen die hulp nodig hebben. Hier zetten wij ons voor in, nu en in de toekomst.
In de achterliggende tijd hebben wij als fractie ook afscheid genomen van Jos Lukasse. Jos heeft zich jaren lang ingezet voor de SGPChristenUnie fractie, enthousiast en inhoudelijk zeer sterk. Helaas heeft Elke Schiebaan zich enkele weken geleden ziek moeten
melden om zo rust voor haar zelf en het gezin te creëren. Het is onze wens dat zij op termijn haar plaats weer in kan nemen, maar
dat heeft wel zijn tijd nodig. Cees Verkuil hoopt haar de komende tijd voor een periode van 16 weken te vervangen. Cees is als
burgercommissielid al enkele jaren bij de fractie betrokken.
In het vele werk kunnen wij uw steun en gebed niet missen. Tot slot mocht u interesse hebben in de Goes politiek en betrokken
willen raken bij de SGP-ChristenUnie fractie laat het ons weten!
Johnny Lukasse, fractievoorzitter SGP-ChristenUnie Goes

Specifiek over mijzelf: Johnny Lukasse, 45 jaar. Geboren en getogen in Goes (in de gemeente raad van
Goes een van de weinige). Getrouwd met Ellen, we hebben 5 kinderen. Werkzaam bij het Hoornbeeck
College als opleidingsmanager van de sector Welzijn. Tevens ook projectleider van het Wijkleerbedrijf
Hoornbeeck Goes-Oost. Namens de SGP-ChristenUnie mag ik ook de fractievoorzitter zijn met daarnaast
de portefeuilles: Bestuur, Ruimte en Economie, Milieu (Duurzaamheid en Klimaat). In de achterliggende
halfjaar vooral bezig met de Veerse Meer visie en de Regionale Energie Strategie (RES).
Ook het Omnium is een dossier dat veel extra aandacht verdient. Dossiers die de komende tijd voor de
gemeente Goes en haar inwoners flink impact hebben zoveel financieel als in de fysieke leefomgeving! Als
SGP-ChristenUnie fractie proberen wij ook de balans in te brengen tussen “Bouwen en Bewaren”. Goed
rentemeesterschap is het uitgangspunt. Het werkbezoek dat wij onlangs hebben gedaan in het havengebied
van Wolphaartsdijk heeft ons input gegeven als het gaat over ontwikkelingen rondom het Veerse Meer. Het
werkbezoek krijgt zeker nog een vervolg.
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Voorstellen leden
Mijn naam is Maurits Born. Sinds 2000 woon ik met Anneleen in Goes. We hebben 4 kinderen, waarvan er inmiddels 3 het huis
uit zijn voor studie. In het dagelijks leven werk ik bij ABN AMRO, als zakelijk adviseur.
Sinds 2010 ben ik betrokken bij de fractie van de SGP-ChristenUnie, vanaf 2014 als raadslid. Wat ik zo leuk vind aan de
gemeentepolitiek is dat het om zaken gaat die heel dichtbij staan, zoals een zwembad, de groenvoorziening of een sociale
werkplaats.Juist dat maakt dat ik mij daarvoor wil inzetten.En het mooie van christelijke politiek is dat we de bijbel daarbij als
uitgangspunt kunnen gebruiken.Natuurlijk kan dat niet in alle gevallen, maar het geeft wel een goede basis. Mijn voornaamste
aandachtspunten zijn: financiën, economische zaken en veiligheid.
Met vriendelijke groet,
Maurits Born

Als je geïnteresseerd bent in wat er zoal gebeurd in de stad Goes is het best leuk om eens een openbare vergadering van de
gemeenteraad bij te wonen. Je kunt dan meemaken hoe er door de verschillende partijen wordt gereageerd op de voorstellen
die burgemeester en wethouders aan de raad voorleggen. Maar ook welke keuzes er worden gemaakt door de verschillende
partijen, bijvoorbeeld bij de verdeling van het geld of de aandacht voor de minder bedeelden.
Als je mee wilt praten voordat de besluitvormende vergadering wordt gehouden is het leuk om eens een vergadering van de
fractie te bezoeken. Daar worden alle agenda punten, voor de komende vergadering van de raad, doorgenomen en wordt het
standpunt van de fractie bepaald. Ook wordt daar afgesproken wie het woord zal voeren tijdens de vergadering en of we als
fractie eventuele moties, die zullen worden ingediend, zullen steunen of niet.Na enige tijd is het wellicht mogelijk steunfractie
lid te worden en in die functie ook te worden beëdigd in de raadsvergadering. Je krijgt dan de beschikking over alle relevante
raadsstukken en je mag mee praten in de commissie vergaderingen. Zodoende ben je er nog nauwer bij betrokken.
Vaak worden op deze vergaderingen ook zaken besproken die we als fractie zelf belangrijk vinden voor de bewoners van Goes
en haar dorpen. Door bezoeken bij en gesprekken met bewoners horen we soms dingen die we graag aandacht willen geven op
bestuurlijk niveau. Soms gaat het dan om heel praktische zaken, maar het kan ook om principiële zaken gaan. Hoe we als
rentmeesters om gaan met de natuur; welke aandacht we geven aan de mensen die de (welvaarts) boot dreigen te missen;
onderwijs en zondagsrust om maar eens een paar zaken te noemen.
In de huidige situatie vormen we met het CDA en de VVD de coalitie en leveren we als partij elk een wethouder. Die
samenwerking verloopt goed en we kunnen elkaar (bijna) altijd vinden als het om ingewikkelde vraagstukken gaat. Maar soms
steunen we ook goede voorstellen die door de oppositie worden ingebracht als daarvoor goede argumenten worden
aangedragen.
Kortom, als je geïnteresseerd bent in wie de stad besturen en hoe besluiten tot stand komen: kom eens langs op de publieke
tribune in het stadhuis (als dat straks weer kan) of bezoek een vergadering van de fractie na vooraf je te hebben aangemeld.
Met vriendelijke groet,
Cees Verkuil
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Mijn naam is Ben Ham, 45 jaar en getrouwd met Thea. Samen hebben we 3 kinderen gekregen die na onze verhuizing naar Goes
in juni dit jaar in Amersfoort zijn blijven wonen in verband met studie en werk.
In oktober 2018 ben ik gestart binnen de Veiligheidsregio Zeeland en ben verantwoordelijk voor de brandweer in Zeeland.
Vanaf begin 2020 draai ik mee met de fractie en nu we ook echt in Zeeland wonen wil ik graag meer betekenen voor de
inwoners van Goes waarbij ik met name mijn bijdrage wil leveren aan vraagstukken binnen het sociale domein. Een domein
waarbinnen veel gebeurt en vaak grote impact heeft op veel mensen. Mensen die er allemaal toe doen. Vanuit mijn christelijke
levensovertuiging wil ik dan ook graag meewerken aan het zetten van goede weloverwogen stappen binnen dit domein, met
oprechte aandacht voor mensen omdat iedereen waardevol is.
Met vriendelijke groet,
Ben Ham

Mijn naam is Esther van de Vreede, 30 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen van 7, 5, en 2.
Sinds een paar maanden draai ik als steunfractielid mee in de SGP-CU fractie. Maar betrokken zijn bij de politiek is zeker niet
nieuw voor mij. In de achterliggende jaren ben ik fractiemedewerker geweest bij de ChristenUnie in de Provinciale Staten in
Zeeland en ben ik ook daarna nog politiek betrokken geweest. Als Coördinator juridische zaken bij de Gemeente SchouwenDuiveland en als loco-griffier bij diezelfde gemeente, maak ik het politieke speelveld van de andere kant mee. Ik vind het leuk
om mijn kennis die ik in de jaren heb opgebouwd in te zetten bij de fractie in Goes om zo bij te dragen aan een fijne gemeente
om in te kunnen wonen en werken!
Met vriendelijke groet,
Esther van de Vreede
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Mijn naam is Jurian van der Ree, met 21 jaar ben ik binnen de Goese gemeenteraad het jongste lid. Ik begon inmiddels al 2,5
jaar geleden als raadslid. Daarvoor had ik al ongeveer vijf jaar meegedraaid in de fractie. In die tijd hield ik me al vooral bezig
met het sociaal domein. Dat zijn de zorgtaken die de gemeente heeft. Zorg voor ouderen, zoals hulp bij het huishouden, en voor
jongeren, in de Jeugdzorg. Deze onderwerpen hebben mijn aandacht. Ik combineer het gemeenteraadswerk met mijn studie.
Afgelopen maand heb ik mijn diploma gezondheidswetenschappen ontvangen, ik studeer nu verder in die richting met een
master gezondheidseconomie, beleid en recht.
De uitdagingen in de zorg zijn voor gemeenten in heel Nederland groot. Al jaren vragen gemeenten om meer geld van de
nationale overheid. Tot nu toe geven ze daar niet thuis. Daarom is het een grote uitdaging: hoe organiseren we de zorg in onze
gemeente? En hoe zorgen we dat dit betaalbaar blijft? Ook in Goes stijgen de zorgkosten enorm. Bijvoorbeeld in de Jeugdzorg.
Het is triest om te zien dat veel jongeren vastlopen, steeds meer jongeren hebben zorg nodig. Een van de belangrijkste hiervan
zijn echtscheidingen. De gemeente zal zich de komende jaren moeten inzetten voor een sterke basis voor jongeren, met een
stabiele gezinssituatie. De gemeente moet hierop inzetten door mensen te ondersteunen in een sterke relatie en in de
opvoeding.
Ik vind het belangrijk veel mensen te spreken. Daarom leggen we met regelmaat werkbezoeken af, zodat we in gesprek komen
met mensen die werkzaam zijn in de zorg. Er is nog veel te winnen. Ik hoop bijvoorbeeld dat we er in slagen de bureaucratie
terug te dringen. Zodat zorgmedewerkers de ruimte krijgen om zorg te bieden, niet gehinderd door regels en formulieren. Ik
nodig ook u uit om uw ervaring met de gemeente, met de WMO of de Jeugdzorg te delen, dat kan via jurvdree@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Jurian van der Ree

Mijn naam is Mark Verwoerd, 21 jaar en mijn hele leven al woonachtig in de prachtige gemeente Goes. Sinds 2017 ben ik
betrokken bij de SGP als bestuurslid en inmiddels voorzitter van de lokale afdeling.
De reden waarom ik als jongere actief ben in de politiek is voornamelijk het feit dat ik het belangrijk vind om het christelijkeen Bijbelse geluid te laten horen in het politieke landschap. In oktober van dit jaar ben ik benoemd als burgercommissielid van
de fractie SGP-ChristenUnie. Ik hoop dan ook met veel energie deze uitdaging op te pakken. Met mijn huidige opleiding
Bestuurskunde hoop ik nieuwe inzichten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing te kunnen geven. Verder zal ik mijzelf als
burgercommissielid bezighouden met de onderwerpen Milieu, Cultuur, Ruimtelijke Ordening en sommige onderwerpen binnen
het Sociaal Domein.
Met vriendelijke groet,
Mark Verwoerd

Voorstellen wethouder
Mijn naam is André van der Reest. Ik ben 57 jaar. Afkomstig uit Anna Jacobapolder maar, samen met mijn vrouw Corina, al ruim
32 jaar woonachtig in Goes. We hebben 6 kinderen en inmiddels 10 kleinkinderen. Naar hoop en verwachting breidt dit aantal
zich binnenkort uit naar 11.Ik ben inmiddels 6 jaar wethouder dus bezig aan mijn tweede ambtstermijn.
Ik beheer een groot gedeelte van de sociale portefeuille. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het zoveel mogelijk garanderen van
een financiële bestaansvoorziening, benodigde zorg voor iedereen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving en het
vinden en houden van werk. Als voorzitter van de Arbeidsmarktregio Zeeland richt ik mij met name op de belangen van
inwoners die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Ik denk daarbij aan het aan het werk helpen en houden van
inwoners met een beperking maar ook aan statushouders die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
De financiële uitdagingen op bovengenoemde terreinen, ook wel genoemd, het sociaal domein, zijn enorm maar gelukkig
hebben we voldoende grip.
Het leuke en interessante aan mijn tweede wethouder periode is dat ik er diverse portefeuilles bij gekregen heb, zoals
burgerparticipatie, onderwijshuisvesting, cultureel erfgoed & archief alsmede natuur & landschap. Dit maakt het geheel tot een
zeer gevarieerde portefeuille waarbinnen ik veel afwisselende mensen en instanties spreek.
Ik ben hier enthousiast mee aan de slag en het mooie is dat het grootste deel van het collegeprogramma dat tot mijn
portefeuille behoort, inmiddels al is gerealiseerd of volop in uitvoering is. Naast de verrichtingen binnen het sociaal domein, kan
ik noemen het toegankelijk maken van allerlei voorzieningen en gebouwen voor mensen met een beperking, de totstandkoming
van het wijkleerbedrijf Goes Oost dat leerlingen opleidt voor functies in de zorg en tegelijkertijd ouderen en eenzamen in de
wijk ondersteunt en helpt alsmede het ontwikkelen van een Goese coalitie tegen eenzaamheid. Maar ook het invoeren van
burgerinitiatief (Right to Challenge) en installeren van een burgerpanel kan ik noemen. Evenals handhaving van een goede
zorginfrastructuur, het bevorderen van biodiversiteit zoals het laten inplanten van 4 tiny-forests (mini-bosjes in de bebouwde
kom). Ook het onderhouden, presenteren en tastbaar maken van diverse aspecten van ons cultureel erfgoed & archief zijn het
waard om vermeld te worden. Denk daarbij aan onderhoud aan molens maar ook aan exposities en het levend houden van onze
geschiedenis middels het optekenen van mondelinge geschiedenis-verhalen, de zogenaamde “oral-history”.Tenslotte ben ik
trots op de recente oplevering van een multifunctioneel en energiearm Integraal Kind Centrum in Kloetinge terwijl er weer
andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting op de rails staan. Hetzelfde geldt voor het rookvrij maken van
steeds meer plaatsen en terreinen waar veel kinderen verblijven. Het meest sprekende voorbeeld van recente datum is het
rookvrij verklaren van het Hollandse Hoeve gebied.
Via dit alles probeer ik een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente Goes. Ik vind het
belangrijk wethouder te zijn voor alle Goesenaren en respect te tonen voor ieder persoonlijk.
Met vriendelijke groet,
André van der Reest

Volg ons ook op:
Site: https://www.sgp-cugoes.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/SGPCUGOES
Twitter: https://twitter.com/sgp_cu_goes
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Nieuws
Werkbezoek bij ondernemers aan het Veerse Meer
Vrijdag 28 augustus hebben wij een werkbezoek afgelegd bij verschillende ondernemers aan het Veerse Meer. De plannen van deze
ondernemers zijn de laatste maanden een belangrijk onderwerp in de Goese Gemeenteraad.
De afgelopen maanden hebben we al verschillende bijeenkomsten gehad, waarin het ging over het Veerse Meer. De oorzaak hiervan
zijn plannen die gemaakt worden door ondernemers, om het hele Veerse Meer, om ontwikkelingen te starten, zoals de aanleg van
een vakantiepark.
Om de natuur om het Veerse Meer te beschermen hebben de verschillende gemeenten om het Veerse Meer gezamenlijk een visie
opgesteld. In deze visie wordt beschreven wat de waarde is van het Veerse Meer, wat daarin behouden moet worden, maar ook waar
ruimte is voor eventuele ontwikkelingen.
Om hierbij een beter beeld te krijgen hebben wij twee concrete voorbeelden bezocht. Beiden lokale ondernemers, die al jaren bezig
zijn hun plannen te verwezenlijken. We begonnen met een ondernemer bij Wolphaartsdijk met plannen voor enkele buitendijkse
ecolodges. Vervolgens bezochten we ondernemers in de haven van Wolphaartsdijk, met plannen om daar appartementen voor
toeristen te bouwen.
Over andere plannen aan het Veerse Meer, in de gemeente Middelburg, spraken we ons recent al uit. Binnen het plan Waterpark
Veerse Meer zouden 900 nieuwe vakantiehuisjes worden gebouwd. Onze fractie maakt zich zorgen om de impact hiervan op het
Veerse Meer, maar ook de verkeersdrukte die dit mee zal brengen. Veel bezoekers zullen door de gemeente Goes moeten rijden.
Raadslid Johnny Lukasse diende daarover een motie in, waarin de wethouder wordt opgeroepen met de gemeente Middelburg in
gesprek te gaan over deze plannen.

Opnieuw naar Wolphaartsdijk
Afgelopen vrijdag gingen we nog een keer naar Wolphaartsdijk, dit keer om in gesprek te gaan met 4 andere ondernemers in de
haven. Voornaamste onderwerpen zijn de lokale plannen voor de verdere ontwikkeling van het havengebied; we spreken door over:
verkeer, milieu, communicatie, samenwerking en geluidsoverlast. We krijgen veel informatie, wat goed is voor onze beeldvorming. Fijn
om zo de verschillende visies te horen van de betrokkenen.
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Nieuws
SGP/CU wil distributiepunt aan rand van Goes
Het gaat om een distributiepunt waar goederen afgegeven worden om vervolgens, op een duurzame manier, Goes ingebracht te
worden. Hierdoor is minder vrachtverkeer in Goes nodig, en kan vervuiling bespaard blijven.
Zoiets, het wordt ook wel een ‘last mile’ genoemd, past volgens de Johnny Lukasse bij duurzame ambities van het college. Ook geeft
het minder goederenverkeer. Dat is, in een drukker wordende stad met meer auto’s, een positieve ontwikkeling. Daarom roept hij in
vragen het college op zich hiervoor in te zetten. Bijvoorbeeld door dit actief te promoten en te ondersteunen. Ook zou de gemeente
goederen voor eigen gebruik zo kunnen vervoeren.
Vanmiddag 2 oktober werd Johnny Lukasse geïnterviewd door Omroep Zeeland, daarbij was ook een expert aanwezig vanuit de
Hogeschool Amsterdam: Walther Ploos van Amstel. Het interview is hier onder te beluisteren. Walther Ploos van Amstel gaf
complimenten voor de vragen. Een distributiepunt is moeilijk te realiseren en behouden, maar de vragen die gesteld zijn, zijn relevant
om het tot een succes te maken, stelt hij. Ook erkent hij het belang. “Er zijn drie problemen: ruimte, ruimte en ruimte.” De stad, met
name de binnenstad raakt vol. Een distributiepunt zou een mooie oplossing zijn.

Coffeeshopbeleid, straathandel en overlast
Drugsgebruik in welke vorm dan ook moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Niemand zal ontkennen dat bij gebruik van drugs het
gevaar van verslaving zeer ernstig is en de gezondheidsrisico’s hoog zijn.’
Dat was de kern van onze bijdrage. Daarom hebben wij ingestemd met het voorstel van het College en hebben wij samen met de VVD
en het CDA gevraagd om een verdiepend vervolg-onderzoek.
De SGP-ChristenUnie in Goes wil vooral inzetten op preventie, het zoveel als mogelijk is weren van gebruik en het aanpakken van alle
criminaliteit die hier mee te maken heeft. Hier onder valt ook straathandel en de overlast die dat met zich meebrengt. Het
coffeeshopbeleid, waar we overigens nooit aan hadden moeten beginnen was gericht op de lokale gebruiker, niet meer dan dat.
Coffeeshop High Life pleit ervoor het I-criterium af te schaffen zodat ook niet ingezetenen (mensen die niet staan ingeschreven in
Nederland) drugs kunnen kopen in de Coffeeshop. Logisch dat de coffeeshophouder dat wil. Meer klanten, is meer omzet, is meer
winst. De overlast is voor de omwonende en de Politie. Namens de bewoners was ook een inspreker aanwezig. Volgens hem maakte
het I-criterium dat minder drugsgebruikende toeristen hun auto in hun straat zetten, met het raam open hun drugs roken en
wildplassen. “Schaf het I-criterium niet af, ook niet als proef, die hebben we al gehad” was zijn oproep. Daar zetten we ons voor in.
Wij zijn voor het handhaven van het I-criterium. Drugs is wat ons betreft geen producten waarvoor een toerist naar Goes moet komen.
Als je als toerist naar Goes komt dan weet je dat je in de Coffeeshop niets kunt kopen en dat willen wij graag zo houden.
Het afschaffen heeft een aanzuigende werking voor druggebruikende toeristen van Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland,
Reimerswaal, Borsele zullen richting Goes komen. Meer verkeer, meer overlast, meer auto’s op de markt tot ’s avonds laat, meer
achterdeur problematiek, meer straathandel in welke vorm dan ook (06-dealers, dealer panden enz.). Deze verwachting wordt
gestaafd door onderzoek in heel Nederland. Het is geen hogere wiskunde om dit te kunnen bedenken. Je vergroot de klantenkringen
van de Coffeeshop wanneer toeristen hier hun drugs kunnen kopen en alle straathandelaren willen hiervan een graantje meepikken.
Straathandelaren zijn zijn goedkoper en hun assortiment bevat ook de zwaardere verdovende middelen.
Onze inzet:
Afschaffen van het I-criterium levert meer verkoop op, dus meer bezoekers, dus meer drukte en den enige die hiervan profiteert is
de coffeeshop ondernemer. Geldt overigens ook voor het aanpassen van de hoeveelheid die je mag kopen.
Meer verkoop vraagt ook om meer handel en levering, dus ook meer illegale (thuis)productie en achterdeurproblematiek
Straathandelaren zullen altijd blijven bestaan, dit nemen we niet weg met afschaffen van het I-criterium. Hun klantenkring wordt
alleen maar groter.
Door vrijgave van het I-criterium zal er juist meer (straat)handel ontstaan omdat er meer gebruikers op af komen.
Een proef doen voor een bepaalde periode geeft alleen maar onduidelijkheid, met name als de proefperiode weer voorbij is.
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