
WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Bestuur en financiën van de Gemeente Goes
 Invoeren en organiseren van burger- en overheidsparticipatie met inwoners. Goes praat    
 mee.
 Burgerinitiatief hebben we mogelijk gemaakt. Right to challenge! 
 De schuldpositie van de Gemeente is verlaagd en nemen wij altijd mee als er grote
	 financiële	besluiten	moeten	worden	genomen.
 De fractie heeft zich ook ingezet voor de opvang van asielzoekers in onze
 gemeente.
 Het I-criterium voor de coffeeshops hebben we behouden, evenals meer aandacht voor    
 toezicht en beperkte verkoop van softdrugs.
 Rust op zondag blijft onze aandacht vragen. Het blijft onze inzet om deze bijzondere dag in   
 te vullen als rustdag.

Ruimte en Economie
 Ruime aandacht voor starters op de woningmarkt al moet deze nog vertaald worden naar   
 concrete plannen.
 We hebben ons ingezet voor de recreatiezone Wolphaartsdijk en hopen dat dit zich
 vertaald naar een mooi ingericht recreatiefgebied waar ook ruimte is voor verblijfsrecreatie.
 Ontwikkeling van het Marconigebied begint voor te krijgen, gelukkig ook met inspraak van   
 de ondernemers.
 De woningbouwambities van de Gemeente Goes hebben nog wel een boost nodig en zal   
 zeker voor ons een speerpunt zijn in de volgende raadsperiode.
	 Goes	fietsstad	moeten	we	nog	meer	inhoud	geven!

Onderwijs, Sport en Cultuur
 Onderwijshuisvesting heeft een boost gehad  en voor de toekomst liggen er nog een paar   
	 mooie	plannen	die	gerealiseerd	moeten	worden,	en	Goes	definitief	de	onderwijsstad	van	de	 	
 regio maakt.
 In het dossier Omnium hebben wij ons proactief opgesteld en meegewerkt richting de
 huidige oplossing.
 De SGB heeft onze steun als het gaat om de ontwikkeling van de
 “Treinenfabriek”.
 Opstellen van een Gemeentelijke Kerkenvisie.
 Historisch Museum de Bevelanden heeft onze aandacht. Er is nog geen doorbraak, maar   
 we hebben wel plannen met het museum voor de toekomst. Ook de Grote Kerk krijgt zeker   
 onze aandacht.
	 Opzet	Participatielab	om	moeilijk	lerende	leerlingen	aan	een	startkwalificatie	en	werk	te		 	 	
 helpen.

Sociaal domein
 Financieel, mede mogelijk maken van de. Oprichting Wijkleerbedrijf Goes- Oost
 (Hoornbeeck) en wijkleerbedrijf WelZoActief (Scalda).
 Stimuleren langer zelfstandig wonen door ouderen middels opening algemene
 inloopvoorzieningen in Wolphaartsdijk, Kloetinge, Goes Oost en Goes West.
 Tegengaan van eenzaamheid door inzet van wijkwerkers en diverse acties zoals bv. de     
 Week tegen eenzaamheid.
 Invoering van het mantelzorg-lintje bovenop het bestaande waarderingssysteem willen wij   
 graag vormgeven.



WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Werk, inkomen en zorg
 Toegankelijk maken gemeentelijke overheidsgebouwen en aanleg invalide-parkeerplaatsen  
 is voortvarend opgepakt.
 Ruimhartig armoede- en minimabeleid, inclusief schulddienstverlening aan particulieren en  
 bedrijven.
 Veel ingezet getoond als centrum Gemeente binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland mede  
 door de inzet van  Andre van der Reest als voorzitter.
 Opstellen preventie-akkoord met het oog op positieve gezondheid (bewegen, gezonde   
 voeding, terugdringen middelengebruik).
 Instellen diverse rookvrije zones en gebieden. Dit punt is al ingezet door de inzet van Arie  
 Heijboer in de vorige periode.
 Verder willen wij ons nog extra inzetten voor het vergroten van de coalitie tegen 
 eenzaamheid die door de coronapandemie gehinderd is.

Milieu, duurzaamheid en klimaat
 We hebben ons ingezet voor de ontwikkeling van Tiny Forests, maar zouden graag nog   
 grotere stappen willen nemen in de vergroening van de Gemeente Goes.
 Realisatie diverse biodiversiteitselementen (natuurvriendelijke oevers, wegbermen, perken,  
 selectief maaibeheer, diverse bijenhotels).
 Aandacht voor een brede energiemix in de regionale energiestrategie van Zeeland. Niet   
 alleen de focus op zon en wind. Daarnaast ook het punt ingebracht dat iedereen mee moet  
	 kunnen	profiteren	en	mee	moet	kunnen	in	de	duurzaamheidsontwikkeling.
 Meer aandacht voor zoet water en het regionaal inkopen van ons voedsel moet nog meer  
 aandacht krijgen. 

Naast de inzet van de fractie van de SGP-ChristenUnie heeft op veel van de genoemde punten 
ook André van der Reest bijzondere inzet gepleegd of zich binnen het college hiervoor bijzonder 
ingespannen.
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