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V O O R W O O R D
Geachte burger van de gemeente Goes,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SGP-ChristenUnie Goes. Op woensdag 16 maart 
2022 D.V. kunt u weer uw stem op ons uitbrengen. Een stem op een fractie die bestaat uit leden van 
de SGP en de ChristenUnie die al vele jaren samenwerken en het goede zoeken voor u als burger 
van de Gemeente Goes. Een fractie die samen een stem geeft aan christelijke politiek in Goes.

In de afgelopen vier jaar hebben wij hard gewerkt aan de uitvoering van het verkiezingsprogramma 
‘Samen Verder’. Veel van de speerpunten, maar ook andere punten uit ons verkiezingsprogramma, 
zijn door het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) uitgevoerd en vertaald naar beleid. 
Daarnaast hebben we ook besluiten moeten nemen die wij graag anders hadden gezien, maar die 
wel genomen moesten worden vanwege de financiële positie van de gemeente Goes. Goes staat 
er, ondanks alle landelijke overheidsmaatregelen, goed voor en er is een goed fundament voor de 
toekomst! De fractie is dankbaar voor alles wat we daarin hebben mogen bereiken in samenwerking 
met het college en de andere partijen in Goes.

Het nieuwe verkiezingsprogramma draagt de naam ‘Aandacht en Vertrouwen’. Ook voor de ge-
meenteraadsperiode 2022-2026 willen we graag onze inbreng leveren aan het besturen van de 
gemeente Goes. Inbreng geleid door wat God ons leert in de Bijbel. Net als in de achterliggende 
vier jaar willen wij ons actief en samenbindend inzetten voor de Goese samenleving. Samen met u 
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.
Breng uw stem uit op 16 maart 2022 en ga samen met ons verder voor Goes. Of u nu jong bent of 
oud, elke stem telt en geeft ons de mogelijkheden om uitvoering te geven aan ons evenwichtig en 
sociaal programma.

Namens de fractie SGP-ChristenUnie Goes, Johnny Lukasse (fractievoorzitter)
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Geachte kiezer,

Ook deze gemeenteraadsverkiezingen gaan over mensen, raken ook u en de manier waarop we in 
Goes samenleven. Vier jaar geleden presenteerden we onze plannen onder de titel ‘Samen Verder’. 
Voor de periode 2022-2026 hebben we gekozen voor ‘Aandacht en vertrouwen’, want er zijn veel 
goede dingen gedaan en we willen samen in vertrouwen verder komen. Verder met een Goes waar 
het goed wonen is voor alle mensen. We geloven ook in de vrijheid die God ons geeft, om als
mensen onze keuzes te maken binnen het kader van de Bijbel. Keuzes uit liefde voor onze naasten, 
uit dank voor de vrijheid die wij kregen. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s, vertaald Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17
afgesproken wereldwijde doelen op het gebied van klimaat, armoede en onderwijs. De
SGP-ChristenUnie wil dat onze gemeente deze SDG’s integreert in al het beleid waar dit mogelijk 
en haalbaar is en het in lijn is met wat God van ons vraagt in zijn “Woord”, de Bijbel. Wij vinden het 
belangrijk dat deze doelen ook in Goes sterk vervlochten zijn met het beleid zodat onze gemeente 
meewerkt aan het behalen van de doelen.

Met veel plezier heeft de programmacommissie aan dit document gewerkt. Het resultaat is een mix 
van bekende standpunten, aanscherpingen en nieuwe inzichten. Een verkiezingsprogramma
waarmee we vooruit kunnen, dat is onze overtuiging. Doet u mee?

Namens de commissie Verkiezingsprogramma 2022-2026, Johnny Lukasse, Maurits Born, Jurian 
van der Ree, Mark Verwoerd, Ben Ham, Andre van der Reest, Cees Verkuil en Anja Slump
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a. De partijen erkennen Gods heerschappij over het leven
 en dat de overheid door God is ingesteld om alles in deze
 maatschappij in goede banen te leiden. Ze zullen de
 gemeentelijke overheid, waar dit nodig en passend is,
 hierop wijzen, met het oogmerk dat het gemeentelijke
 beleid daarvan doortrokken is.

b. In het beleid van het gemeentebestuur dient Gods
 heilzaam gebod om Hem lief te hebben boven alles
 en de naaste als onszelf, centraal te staan.
 (Mattheüs 22: 37-39).

c. De partijen zijn van mening dat het bestuur van de
 gemeente Goes plaats dient te vinden vanuit een visie die
 is ontleend aan de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God,
 onze Schepper, en is een Boodschap voor alle mensen.
 Het Woord van God is ons fundament, ons anker en ons
 kompas. In de Bijbel worden in de Tien Geboden een
 aantal basisrichtlijnen gegeven voor het dagelijkse leven
 die gezien kunnen worden als een christelijk politiek
 programma. Dit programma heeft het welzijn van iedereen
 op het oog.

d. Het gemeentebestuur dient er zorg voor te dragen dat de
 inwoners van de gemeente Goes hun maatschappelijke
 taak en verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kunnen uit 
 voeren en vervullen.
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De samenwerkende
partijen Staatkundig
Gereformeerde Partij 
(SGP) en ChristenUnie 
hebben tot doel, elk 
vanuit hun eigen 
grondslag en doelstel-
lingen, een christelijke, 
constructieve, 
politieke bijdrage te 
leveren aan het besturen 
van de gemeente Goes. 
De partijen gaan uit van 
het gezaghebbende en 
onfeilbare Woord van 
God. De hiernavolgende 
uitgangspunten moeten 
dan ook zodanig 
gehanteerd worden dat 
ze in overeenstemming 
met de Bijbel zijn.

‘Dit programma heeft 
het welzijn van iedereen 

op het oog.’

U I T G A N G S P U N T E N2.



• Samenwerking in gemeenschappelijke regelingen blijkt 
niet altijd aan de verwachtingen te voldoen. De fractie 
volgt de resultaten kritisch en stelt zich terughoudend op 
bij uitbreidingen.

• Binnen gemeenschappelijke regelingen is er voldoende 
ruimte voor Goes om eigen beleid uit te voeren. Dit kan 
nog verder versterkt worden. De democratische legitimi-
teit moet verder versterkt worden. 

• Bundeling of samenvoeging van gemeenschappelijke re-
gelingen is voor de SGP-ChristenUnie een uitgangspunt 
zolang dit niet nog meer ten koste gaat van de democra-
tische legitimiteit en zolang bundeling en integratie aan-
toonbaar voordeel oplevert ten opzichte van een betere 
afstemming.

• Gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde als dat 
gebeurt op verzoek van de betrokken gemeenten zelf, 
de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de 
identiteit van de Goese gemeenschap daar niet onder 
lijdt.

• We betrekken burgers zoveel mogelijk bij het bestuur 
door werkbezoeken te doen, open fractiebijeenkomsten 
te organiseren en themagesprekken te houden.

• We zijn geen voorstander van referenda. Keuzes ma-
ken is primair een verantwoordelijkheid voor de gekozen 
volksvertegenwoordiging.

• De gemeenteraad en het college van B&W overleggen 
jaarlijks met vertegenwoordigers van de kerken.

• Het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid, met 
name bij ouderen, maar ook meer in zijn algemeenheid 
bij andere groepen, dient speerpunt van beleid te zijn.

• Gezamenlijk onderhoud van speelplaatsen en groen 
wordt gestimuleerd. Bestaande initiatieven worden waar 
nodig versterkt en ondersteund.

3.1 Bestuur algemeen

Visie: De SGP-ChristenUnie fractie 
stelt de samenleving centraal, de 
gemeente past een bescheiden 
rol. Een rol die zich kenmerkt door 
naast mensen te staan en
samenwerking te stimuleren, te 
wijzen op eigen
verantwoordelijkheid van inwoners 
en een vangnet te bieden wan-
neer nodig. Het vertrouwen in de 
overheid, ook de gemeentepolitiek, 
staat onder druk. Juist daarom be-
trekt de SGP-ChristenUnie
burgers actief bij het bestuur 
van onze gemeente. Als fractie 
zijn we actief en zichtbaar in de 
maatschappij, dat geven we (net 
als voorgaande jaren) vorm door 
werkbezoeken en het bezoeken 
van bijeenkomsten die helpen zicht 
te krijgen op de ontwikkelingen en 
gevoelens in de maatschappij.
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De SGP-ChristenUnie noemt de 
volgende aandachtspunten:
• Samenwerking i.p.v. herindeling 

van (Bevelandse) gemeenten 
vindt de SGP-ChristenUnie een 
goed middel om efficiënter en 
daardoor goedkoper te werken. 
GR de Bevelanden is wat ons 
betreft een goed voorbeeld. 
Ook kan samenwerking de kwa-
liteit van de organisatie verder 
versterken. Dat heeft voor de 
fractie dan ook de voorkeur 
boven een gemeente met meer 
dan 100.000 inwoners.

S p e e r p u n t
Samenwerking gaat voor
herindeling

Samenwerken is voor ons
vanzelfsprekend en daar hoort eerlijk 
delen ook zeker bij.
S D G  1 7
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De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• Bij alle financiële afwegingen betrekken 

wij ook de schuldpositie van de Gemeente 
Goes zodat dit meegenomen kan worden 
in de keuzes die er worden gemaakt.

• Een gezond en verantwoord financieel be-
leid. Tegenover structurele uitgaven staan 
structurele inkomsten. 

• De weerstandscapaciteit voldoet ook in de 
komende vier jaar aan de minimale norm.

• Voor de SGP-ChristenUnie is de jaarlijkse 
doorberekening van de inflatiecorrectie 
voor alle gemeentelijke heffingen en be-
lastingen geen vanzelfsprekendheid, maar 
een afweging.

• Goes mag in het vergelijk van de gemeen-
telijke belastingen voor inwoners niet in de 
top-3 van duurste Zeeuwse gemeenten 
terecht komen.

• Bezuinigen en uitstellen van kosten gaat 
voor belastingverhogingen.

• Toeristenbelasting wordt voor een deel 
gebruikt om voorzieningen in het recreatie-
gebied op peil te houden en in het gebied 
te investeren.

• Een zuinig en verantwoord subsidiebeleid. 
Subsidies worden daar ingezet waar ze 
aantoonbaar de maatschappij versterken 
en de markt geen ruimte geeft. Er wordt 
gecontroleerd of de subsidie ook besteed is 
aan het afgesproken doel.

• Rekenkameronderzoeken dragen bij aan 
grip op financiën. In de begroting worden er 
ook financiële middelen gereserveerd om 
onderzoek te kunnen doen.

• Het wijkbudget of dorpsbudget wordt ge-
indexeerd, zeker als er taken bijkomen 
en dient efficiënter en gerichter ingezet te 
worden om te voorkomen dat financiële 
middelen nodeloos lang op de plank blijven 
liggen. 

• De dorps- en wijkplannen worden in sa-
menspraak met de inwoners up-to-date en 
actief gehouden, budget wordt beschikbaar 
gesteld.

• De fractie herkent de steeds verder toene-
mende vraag naar digitale dienstverlening. 
Het aanbod van de gemeente Goes daarin 
wordt uitgebreid en sluit maximaal aan bij 
de wensen van de burgers. Het dient voor 
iedereen toegankelijk te zijn, ook voor min-
der digitaal vaardigen.

• We willen dat er, om identiteitsfraude te-
gen te gaan, informatie over dit onderwerp 
wordt verstrekt. Ook kunnen er bijvoorbeeld 
gratis beschermhoesjes worden verstrekt 
bij de uitgifte van reisdocumenten.

• Het uitgangspunt van het personeelsbeleid 
is: de juiste persoon op de juiste plaats. Er 
blijft ruimte voor gewetensbezwaarden, die 
op levensbeschouwelijke gronden bepaalde 
taken niet willen uitvoeren en de zondag als 
rustdag willen houden.

• Waar mogelijk wordt zondagsarbeid voor 
ambtenaren voorkomen.

• Bij verkiezingen wordt in elke mbo-instelling 
in de gemeente een stembureau ingericht. 
Op deze manier proberen wij de jongeren 
meer te betrekken bij politiek.

3.2 Financiën

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie wil dat de 
gemeente herkend wordt als een betrouwbaar 
en goed rentmeester. Structurele uitgaven 
moeten gedekt worden met vaste inkomsten 
en we streven naar een schuldpositie van 
maximaal 100% van de omvang van de begro-
ting. De SGP-ChristenUnie fractie hecht veel 
waarde aan een gezonde en zorgvuldig afge-
wogen meerjarenbegroting.

S p e e r p u n t
Digitale veiligheid en voorkomen 
van identiteitsfraude.

S p e e r p u n t
Bezuinigingen gaan voor
belastingverhogingen.



3.3 Openbare orde en veiligheid

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie is van me-
ning dat de overheid de actieve plicht heeft de 
inwoners te beschermen. Tegen criminaliteit, 
maar ook tegen drugs, prostitutie of overmatig 
drankgebruik. Mensen zijn geschapen door 
God en te waardevol om hun vrijheid en waar-
digheid daardoor te verliezen.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• We willen een drugsvrije Goese samenle-

ving door het terugdringen van het aanbod, 
in combinatie met voorlichting en strikte 
handhaving.

• We sluiten de coffeeshops.

• We willen een zo terughoudend mogelijk 
beleid, vooral in en vanuit het stadscen-
trum, voor wat betreft het toestaan van 
lawaai en andere vormen van overlast ver-
oorzakende activiteiten en evenementen. 
De handhaving van het maximaal toegela-
ten geluidsniveau is strikt.

• Grootschalige evenementen vinden zoveel 
mogelijk buiten de binnenstad plaats. In de 
locatiekeuze wordt de overlast voor burgers 
nadrukkelijk meegenomen.

• De winkels zijn wat ons betreft gesloten op 
zondag, en wij streven naar een verbete-
ring van de huidige situatie. De SGP-Chris-
tenUnie wil de (kleine) winkeliers en werk-
nemers die in de problemen komen door 
winkelopenstelling op zondag beschermen.

• De gemeentelijke inbreng in het regionale 
politiebeleidsplan en de inzet van de politie 
krijgen ruim aandacht.

Criminaliteit krachtig bestrijden, 
een goed politieapparaat en sterke 
defensie, snelle rechtspraak, met 
realistische straffen en een sterke, 
maar een smalle overheid.
S D G  1 6

S p e e r p u n t
Een drugsvrije samenleving. We 
zetten in op het sluiten van de 
coffeeshops.

S p e e r p u n t
Samen rust op zondag.

• Het integraal veiligheidsbeleid wordt ge-
handhaafd en voortdurend geactualiseerd 
om Goes veilig te houden. Verder willen wij 
een service- en preventiegericht toezicht- 
en handhavingsbeleid. Hierbij hoort ook 
voldoende personeel.

• Op sterkte brengen en houden en zo moge-
lijk uitbreiden en aanspreekbaar laten zijn 
van dorps-, wijk- en buurtagenten. Instellen 
van wijkspreekuren, zodat wijkbewoners 
gemakkelijker hun verhaal kwijt kunnen. De 
politie is ook ‘s nachts bereikbaar.

• We stimuleren het Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO) voor zowel winkelgebieden 
als bedrijventerreinen.

• Sociale veiligheid moet een vast onderdeel 
zijn bij de inrichting van de openbare ruim-
te.

• Waar mogelijk wordt het aanpassen van 
woningen naar Keurmerk Veilig Wonen-ni-
veau aangemoedigd.

• We stimuleren actieve deelname van bur-
gers in wijken en dorpen via Burgernet en 
bijvoorbeeld WhatsApp Buurtpreventie.

• We willen een optimaal op haar taak be-
rekende brandweerorganisatie binnen de 
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Ook daar-
bij dient continue aandacht te zijn voor een 
balans tussen het nut en de investeringen.

• We geven voldoende aandacht en ruimte 
aan brandweervrijwilligers en stimuleren en 
faciliteren nieuwe instroom mede door de 
jeugdbrandweer als kweekvijver.

• Het voorkomen en bestrijden van cybercri-
me, loverboy-problematiek en internetge-
drag willen wij vormgeven via een gerichte 
inzet van voorlichtingsprogramma’s op 
scholen en andere plaatsen waar jongeren 
zich begeven. Dit doen wij door de overheid 
gefinancierde programma’s van het SMWO, 
GGD en andere instanties uit te breiden of 
aan te passen.

• De SGP-ChristenUnie is voor een uitsterf-
beleid van bestaande seksinrichtingen en 
het voorkomen van de vestiging van nieu-
we.

S p e e r p u n t
Een actieve wijkagent voor elke 
wijk of elk dorp.
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• De fractie wil voorzien in de behoefte aan 
een gelegenheid tot kort parkeren aan 
de oostkant van de binnenstad. Een kort 
bezoek aan de binnenstad wordt daardoor 
eenvoudiger en aantrekkelijker.

• We stimuleren fietsgebruik en spelen in op 
het gebruik van elektrische fietsen o.a. door 
laadpunten en stalling te realiseren.

• We denken en werken proactief mee met 
de Provincie Zeeland voor een structure-
le verbetering van de doorstroming op de 
Deltaweg.

• We investeren in goede verbindingen tus-
sen stad en ommeland met snelfietspaden 
en meer gedeeld vervoer.

• We bevorderen lokaal openbaar vervoer en 
we richten de daarbij behorende mobiliteits-
knooppunten aantrekkelijk en groen in.

• De binnenstad van Goes maken we        
autoluw, maar zoeken wel naar passende 
oplossingen voor inwoners van de binnen-
stad.

4.2 Economische zaken en toerisme

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie is trots op 
onze Goese ondernemers en wil ze graag faci-
literen. Wel verliezen we hierbij het rentmees-
terschap, het bouwen én bewaren, niet uit het 
oog. Een gezonde balans tussen ‘welzijn’ en 
‘welvaart’ is het uitgangspunt van de fractie.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• SGP-ChristenUnie pleit voor het zoveel 

mogelijk regionaal inkopen van diensten en 
goederen.

10

4.1 Verkeer

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie vindt dat 
mobiliteit en bereikbaarheid mensen bij elkaar 
brengt en voorwaarden zijn voor een gezonde 
economie. De impact van verkeer en transport 
op de kwaliteit van wonen en de leefomgeving 
moet waar mogelijk worden verkleind.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• We geven bijzondere aandacht aan scho-

lieren waar het gaat om de bereikbaarheid 
van de scholen en aan de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte voor kwetsbare 
deelnemers aan het verkeer. 

• We stimuleren vroegtijdig en praktisch 
verkeersonderwijs op basisscholen door 
het benadrukken van het belang en het 
beschikbaar houden van lespakketten.

• De herinrichting en verder ontsluiting van 
het Marconigebied heeft wat ons betreft pri-
oriteit en wordt voortvarend opgepakt, met 
name ook het studiegebied (Melkfabriek) 

• Daarnaast heeft de aanpak van het Sta-
tionspark-gebied prioriteit en krijgt het de 
uitstraling van een mobiliteitsknooppunt.

• We voeren het parkeerbeleid uit met een 
goede balans tussen gemak, gebruik en 
opbrengsten. Daarbij moet de bereikbaar-
heid van de binnenstad optimaal blijven. 
Tariefmaatregelen hebben hierbij een func-
tie.

• Uitbreiden van betaald parkeren in de 
woonwijken doen we niet zonder overleg 
met de bewoners. 

• Betaling van parkeren achteraf krijgt onze 
voorkeur en wordt gestimuleerd.

• We realiseren voldoende oplaadpunten 
voor elektrische of hybride auto’s. Het par-
keren op deze laadplaatsen wordt betaald. 
Met name de bestaande wijken vragen om 
extra aandacht op dit punt!

S p e e r p u n t
Percentage vastleggen van de
inkoop die regionaal wordt
gedaan.

R U I M T E  E N
E C O N O M I E4.
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• We zetten in op ‘Goes promotie’ met een 
evenwicht tussen kosten en resultaat. Die 
inzet is breder dan alleen de binnenstad 
van Goes.

• We bestrijden de leegstand in de binnen-
stad binnen de gemeentelijke mogelijk-
heden en bieden ruimte voor het wonen 
boven winkels.

• In overleg met het bedrijfsleven gaan we 
leegstand voorkomen. In Goes zetten we 
op tijd in op herstructurering van bedrij-
venterreinen om tegemoet te komen aan 
veranderende behoeftes van bedrijven aan 
ruimte. Leegstand trekt criminaliteit aan.

• SGP-ChristenUnie wil economische acti-
viteiten stimuleren, maar stelt daarbij ook 
grenzen. Werk is geen doel op zichzelf, 
maar richt zich op de bijdrage aan de maat-
schappij en het verwerven van inkomsten. 
De Bijbelse grenzen voor werk en econo-
mie zijn immers duidelijk: geen 24 uurseco-
nomie.

• Wat de balans tussen welzijn en welvaart 
betreft, is SGP-ChristenUnie van mening 
dat niet alle economische activiteiten (naar 
Bijbelse maatstaven) bijdragen aan een 
verantwoorde samenleving. Daarom zijn 
wij niet voor voorzieningen die prostitutie, 
gokken en drugsgebruik faciliteren.

• We onderzoeken of oudere bedrijventerrei-
nen herbestemd kunnen worden in plaats 
van gerevitaliseerd.

• We werken actief aan het bestrijden van 
werkloosheid waardoor iedereen kan mee-
doen op de arbeidsmarkt.

De SGP-ChristenUnie wil stimule-
ren dat bedrijven hun zorgplicht 
serieus nemen en een eerlijk loon 
betalen.
S D G  8

De werknemer is zijn loon
waardig en daarnaast is fairtrade 
een must.
S D G  1 0

• We beperken de gemeentelijke adminis-
tratieve lasten voor ondernemers door 
onder andere proactief met hen in gesprek 
te gaan en hen te bevragen op ervaren 
knelpunten en deze vervolgens binnen de 
wettelijke mogelijkheden op te lossen.

• We creëren mogelijkheden voor een winkel 
aan huis in de dorpen en in het buitenge-
bied.

• Toerisme is voor Goes belangrijk, vooral 
voor de middenstand en de horeca. Onder-
nemers verdienen ondersteuning en mede-
werking van de gemeente.

• Goes Marketing moet naast het zichtbaar 
maken van Goes, als gemeente waar het 
goed wonen is, meer aandacht besteden 
aan andere onderscheidende kenmerken 
als goede voorzieningen (zorg, onderwijs, 
openbaar vervoer, werkgelegenheid, etc.).

• De SGP-ChristenUnie is dus voor het ver-
nieuwen van de doelstellingen en kaders 
van Goes Marketing met een daarbij pas-
send budget.

• In het kader van Governance is de 
SGP-ChristenUnie van mening dat er een 
(personele) ontvlechting plaats moet vinden 
tussen de stichting Goes Marketing en de 
Gemeente Goes.

• We ondersteunen de ontwikkelingen rond-
om zorgtoerisme, waar mogelijk.

• We versterken het eigen imago van Goes 
door toeristische evenementen in relatie tot 
de cultuurhistorie van Goes (oude ambach-
ten, streekproducten etc.) in combinatie 
met de weekmarkt op dinsdag en zaterdag 
te houden.

• De binnenstad van Goes moet groener en 
aantrekkelijker worden gemaakt. 
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4.4 Wonen en ruimte

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie gunt ieder-
een een betaalbaar en passend huis in een 
prettige wijk. De gemeente richt zich vooral op 
het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. 
Met een toekomstgericht woningbeleid, waarin 
starters hulp krijgen, zorgen we samen met 
de markt voor voldoende woningen ook in de 
sociale huursector.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
Stedenbouwkundige kwaliteit
• Voor ons is groei van de gemeente Goes 

geen doel op zich. Belangrijker is dat de 
stad en de dorpen aantrekkelijk zijn en 
blijven om te wonen. Kwaliteit gaat boven 
groei.

• We staan positief tegenover kleinschalige 
ontwikkelingen voor de pleziervaart en (ver-
blijfs)recreatie, eventueel in combinatie met 
het Hollandsche Hoevegebied, maar de 
uitvoering dient door commerciële partijen 
te worden gedaan.

• Bij de verdere ontwikkeling van het haven-
gebied zijn we alert op goede communi-
catie met de individuele ondernemers en 
houden rekening met de belangen van de 
binnenschippers die in Goes hun thuisha-
ven hebben.

• We wijzen hoogbouw niet bij voorbaat af, 
mits deze past in de omgeving (de Goese 
maat) en geen inbreuk maakt op de privacy 
van omwonenden.

• Wij staan positief tegen over nieuwe, inno-
vatieve en duurzame vormen van bouwen 
en wonen. De Gemeente Goes stelt zich 
hierin proactief op.

• Ten behoeve van de leefbaarheid realise-
ren we voldoende openbare ruimte, zoals 
groenvoorzieningen, parken, pleinen en 
speeltuinen. Deze fungeren als longen van 
de stad en bieden ruimte voor sport en 
ontspanning.

• Regionale voedselmarkten. We stimuleren 
het oprichten van regionale voedselmark-
ten, met gebiedscoöperaties die het voed-
sel rechtstreeks van boeren naar inwoners 
brengen.

• Verbinding tussen school, voedsel en na-
tuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegen-
heid om een (circulaire) boerderij te bezoe-
ken, een schooltuin aan te leggen of een 
excursie naar een natuurgebied te maken.

• Faciliteer de mogelijkheid voor lokale voed-
selproducenten om hun producten te verko-
pen op de (week)markten in Goes.

4.3 Openbare ruimte

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie vindt dat 
de openbare ruimte van alle burgers is. De 
gemeente draagt zorg voor een schoon en 
groen Goes, maar staat door middel van Right 
to Challenge open voor de samenwerking met 
bewoners die zelf onderhoud aan groen willen 
uitvoeren.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• Voortdurende aandacht voor de kwaliteit 

van de leefomgeving is voor ons zeer be-
langrijk. Daarbij valt te denken aan aspec-
ten als sociale veiligheid, voldoende groen-
voorzieningen, goed verzorgde bestrating, 
trottoirs, wandelpaden en parken/plant-
soenen, maar ook aan het tegengaan van 
geluidsoverlast en overmatige lichthinder.

• We gaan verrommeling door leegstaande 
agrarische bebouwing in het buitengebied 
tegen door soepele regels voor nieuwe 
functies.

• We maken beleid om de natuur weer in de 
stad te krijgen.

• We stimuleren burgerparticipatie en sociale 
samenhang door het inrichten van buurttui-
nen.

• We staan positief tegenover trends als 
burgerparticipatie en burgerbeheer bij het 
onderhoud en beheer van de openbare 
ruimte en faciliteren dit waar mogelijk.

• Waar we kunnen, gaan we in de openbare 
ruimte uitingen tegen die oproepen tot over-
spel. De SGP-ChristenUnie is van mening 
dat dit opgenomen moet worden in de APV. 

S p e e r p u n t
Reclame voor overspel in de 
openbare ruimte gaan wij tegen.



• Op woonerven wordt het parkeren op eigen 
terrein tegengegaan wanneer de ruimte 
daarvoor duidelijk niet geschikt is.

Omgevingsplannen
• Bestemmingsplannen voor de stad en dor-

pen moeten (vooruitlopend op de nieuwe 
omgevingswet) flexibel en integraal worden 
opgezet zodat maatwerk mogelijk blijft.

• In bestemmings- en/of omgevingsplannen 
anticiperen we waar mogelijk op de ver-
anderingen qua huisvestingsbehoefte van 
ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn 
internetbedrijven op bedrijventerreinen, (pe-
rifere) detailhandel, afwijkende behoeften 
van zzp’ers, etc.

• We stellen in de omgevingsplannen ruime 
kaders om de samenleving ruimte te bieden 
gezamenlijk tot planvorming te komen.

Bouwen en wonen
• Wij willen een proactief grondbeleid met 

zicht op de toekomst.
• We streven naar gedifferentieerde woonwij-

ken (sociaal, middelduur, duur).
• De (financiële) bereikbaarheid van wonin-

gen voor starters en eenverdieners is voor 
ons een belangrijk aandachtspunt. We 
willen dat woningen met lage huren zoveel 
mogelijk beschikbaar komen voor mensen 
met een laag inkomen.

• We handhaven startersleningen voor be-
staande woningen. Deze leningen stimu-
leren de woningmarkt vanaf de onderkant. 
Ook handhaven en stimuleren wij het 
gebruik van de blijversleningen, zodat men-
sen langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen.

• In de dorpskernen moet woningbouw voor 
de eigen woonbehoefte mogelijk blijven 
waarbij starterswoningen de voorkeur heb-
ben.

• We willen een actief beleid voor het reali-
seren van primaire voorzieningen op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn voor de 
leefbaarheid in de wijken en dorpen.

• Wijkgebouwen en dorpshuizen blijven be-
schikbaar bij een redelijke exploitatie, tenzij 
er geschikte alternatieven met voldoende 
draagvlak zijn.

• We maken in overleg met de buurgemeen-
ten afspraken over de woningbouw.

• We willen de mogelijkheid van vestiging 
van mantelzorg nabij woningen toelaten in 
de omgevingsplannen.

• In de gemeente wordt ruimte geboden aan 
vernieuwende woonconcepten, die inhaken 
op de onderwerpen starters op de woning-
markt, arbeidsmigranten, statushouders en 
ex GGZ-cliënten.

• We staan positief tegenover het voornemen 
om in Goes een asielzoekerscentrum te 
realiseren voor langere tijd. Elk mens heeft 
immers recht op een humane behandeling.
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S p e e r p u n t
Nieuwe, innovatieve en duurzame 
vormen van bouwen en wonen.



• We steunen voorlichting over het herken-
nen van en campagnes tegen pesten op 
school.

• Blijvende aandacht voor campagnes op 
scholen voor veilig verkeer, voorkoming van 
milieuvervuiling, tegengaan van drugs- en 
alcoholgebruik en gokverslaving zijn voor 
ons belangrijke instrumenten.

• Daar waar mogelijk moet de gemeente zor-
gen voor een goede samenwerking tussen 
de zorgsector, welzijnssector en het onder-
wijs. De SGP-ChristenUnie staat positief 
tegenover brede opleidingsmogelijkheden 
voor de Zorg- en Welzijnssector, om ook 
het tekort op de arbeidsmarkt op te vangen.

Kunst en cultuur
• De fractie ziet de waarde van kunst en 

cultuur voor de samenleving. Steeds wordt 
de afweging gemaakt tussen de kosten en 
de waarde.

• Voor ons dienen culturele voorzieningen 
een zo breed mogelijk draagvlak te hebben. 
Van de gebruiker mag een redelijke vergoe-
ding worden gevraagd.

• Scholieren worden in aanraking gebracht 
met diverse cultuurvormen, waarbij wel 
rekening wordt gehouden met de identiteit 
van de scholen.

• We voeren een eenduidig beleid voor het 
subsidiëren van kunst en cultuur.

• De openbare bibliotheek dient zo optimaal 
mogelijk bereikbaar te zijn.

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie wil dat 
kinderen in veiligheid en geborgenheid kunnen 
opgroeien. Daarom wordt er ingezet op veilige 
gezinnen, scholen en buurten.
De gemeente Goes maakt sport en cultuur 
mogelijk, maar de gebruikers dragen evenredig 
bij aan de kosten.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
Onderwijs
• We willen zoveel mogelijk voorkomen dat 

de laatste basisschool in kleine kernen of 
bepaalde wijken wordt opgeheven, waarbij 
wel de kwaliteit van het onderwijs voorop 
moet staan.

• We zorgen voor een adequate vergoeding 
voor het leerlingenvervoer om zo de keu-
zevrijheid van de ouders en de bereikbaar-
heid van de school voor de leerlingen te 
bevorderen of te behouden.

• Het waarborgen van het recht op schoolbe-
geleiding in overeenstemming met de eigen 
grondslag en doelstellingen is voor ons van 
groot belang. Dit dient plaats te vinden op 
grond van de vrijheid van richting en inrich-
ting van het onderwijs.

• We stimuleren cursussen op het gebied 
van opvoedingsondersteuning voor de ou-
ders van kinderen, bijvoorbeeld vanuit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

• Er moet een actieve rol in het koppelen van 
het bedrijfsleven aan het onderwijs worden 
ingenomen door de gemeente. Door nauwe 
contacten met zowel leiding als leerlingen 
zal de afstemming tussen de behoefte van 
het bedrijfsleven en de onderwijsinspannin-
gen verbeteren.

• We willen een positieve benadering van 
voorlichting met betrekking tot herkenning 
van kindermishandeling en andere gezins-
problemen als belangrijk preventiemiddel.

Passend onderwijs voor iedereen 
in vrijheid.
S D G  4

14

O N D E R W I J S , 
C U L T U U R  E N  S P O R T5.



Cultureel erfgoed en museum
• De SGP-ChristenUnie wil een actief beleid 

ten aanzien van monumentenzorg en het 
behoud van het culturele erfgoed. Er dient 
aandacht te zijn voor de lokale identiteit en 
geschiedenis.

• We willen het gemeentearchief toegankelijk 
houden, maar zetten daarbij in op redelijke 
kosten en waar mogelijk digitalisering. Het 
vrijwilligerswerk wordt daarbij positief bena-
drukt.

• Het Historisch Museum De Bevelanden 
wordt door ons gewaardeerd. De fractie zet 
zich in voor behoud van het museum tegen 
redelijke kosten voor de gemeente.

• De zorg voor en het behoud van ons cultu-
reel en monumentaal erfgoed dient finan-
cieel en organisatorisch beter geborgd te 
worden.

• De af te ronden Kerkenvisie vraagt bij de 
uitvoering hiervan om een financiële en 
organisatorische inspanning van de ge-
meente.

• Daarom dient op het terrein van het cultu-
reel en monumentaal erfgoed structureel 
meer geld uitgetrokken te worden en dient 
de gemeentelijke organisatie kwantitatief en 
kwalitatief op niveau gebracht te worden.

Sport
• Het sportbeleid moet erop gericht zijn iede-

re burger in de gelegenheid te stellen zich 
op een gezonde manier te ontplooien. Op 
het terrein van sport liggen ook kansen om 
burgers met elkaar in contact te brengen. 
Daar kunnen mensen leren samen te wer-
ken en respect te hebben voor elkaar.

• We geven de voorkeur aan de (mede)finan-
ciering van sportaccommodaties boven de 
subsidiëring van sportverenigingen.

• Roken wordt verboden op alle sportterrei-
nen waaraan de gemeente meebetaalt.

• Het sportaanbod moet goed toegankelijk 
zijn voor ouderen en mensen met een func-
tiebeperking.
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• De SGP-ChristenUnie is voor een goede 
skate- en skeelervoorziening. Een urban 
sportspark met een pumptrack en een ska-
tevoorziening is een mooie aanvulling op 
alle sportvoorzieningen die de Gemeente 
Goes al heeft. Participatie door het onder-
wijs, verenigingen en gebruikers van de 
skatevoorziening is hierbij van belang.



• De gemeente Goes ondersteunt zorgaan-
bieders in het werven van voldoende perso-
neel.

• De SGP-ChristenUnie zet zich in voor aan-
biedersparticipatie. Zorgaanbieders staan 
niet tegenover de gemeente, maar naast de 
gemeente. De uitdagingen van aanbieders 
met betrekking tot personeel maken een 
puur zakelijke relatie onwenselijk. 

• De Gemeenteraad organiseert een jaarlijk-
se consultatie met zorgaanbieders over de 
stand van zaken met betrekking tot de zorg 
in de gemeente Goes.

• De SGP-ChristenUnie zet zich in voor het 
verminderen van bureaucratie voor zorg-
aanbieders; we staan kritisch tegenover 
sterke controle vanwege de financiële 
tekorten, wanneer dit de administratieve 
lasten van aanbieders vergroot.

• We garanderen keuzevrijheid, zodat identi-
teitsgebonden zorg mogelijk blijft.

• Als zorg niet via een Zorg-In-Natura (ZIN) 
contract geleverd kan worden, is een 
persoonsgebonden budget (PGB) een 
instrument om toch passende zorg aan 
te vragen. De SGP-ChristenUnie wil dat 
PGB-gebruik mogelijk blijft en zo mogelijk 
toegankelijker gemaakt wordt.

• We zetten in op hergebruik en delen van 
(zorg)middelen.

• De gemeente organiseert een onafhan-
kelijke ombudsfunctie die kan bemiddelen 
tussen cliënten en gemeente. 

• Er is een sociale kaart die ook in gedrukte 
vorm beschikbaar is. 

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie wil opko-
men voor zwakkeren in onze samenleving. 
We zien vanuit Bijbelse naastenliefde om naar 
mensen in kwetsbare en eenzame omstandig-
heden.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
Algemeen
Het in de raads- en collegeperiode 2018-2022 
gerealiseerde en in gang gezette beleid op het 
gebied van het sociaal domein kan als basis 
dienen voor verdere uitbouw en doorontwikke-
ling via de volgende lijnen:
• Het vastgestelde focusplan dient als lei-

draad.
• Verbinding tussen het sociaal en medisch 

domein is daarbij van belang. 
• Specifieke aandacht voor ouderenzorg, 

acute zorg, innovatie en beleid om perso-
neelstekort tegen te gaan.

• Aanvullend op de ondersteuning vanuit 
familie, kerk en maatschappelijke verban-
den wil SGP-ChristenUnie dat de gemeente 
zorgt voor een goed sociaal vangnet voor 
hen die desondanks toch buiten de boot 
dreigen te vallen.

• Zorg wordt georganiseerd rond de           
patiënt. Daarom zetten we ons in om schot-
ten tussen hulp, zorg en participatie, tussen 
verschillende wetten en tussen gemeenten 
te verwijderen. 

• Voorkomen dat inwoners tussen wal en 
schip vallen. Daarom dient ruimhartig ge-
bruik te worden gemaakt van de principes 
van de omgekeerde toets, integrale intake 
en maatwerk. 

• We zetten ons in op het behouden van alle 
vormen van zorg in de regio. Daarvoor is 
regionale samenwerking nodig.

Man en vrouw zijn gelijkwaardig, 
maar niet gelijk. Ze vullen elkaar 
heel mooi aan.
S D G  5
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Welzijn
• Welzijn op recept dient verder uitgerold te 

worden binnen zoveel mogelijk huisartsen-
praktijken.

• Het tegengaan van eenzaamheid is voor 
ons van groot belang.

• De politie, de GGZ, de Spoedeisende 
Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de 
wijkteams maken afspraken over wat te 
doen bij het aantreffen van mensen met 
verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze 
mensen in een politiecel terecht komen.

WMO
• We zijn voorstander van een ruimhartig be-

leid, dat voorwaarden schept voor de bur-
ger om zijn eigen verantwoordelijkheid te 
nemen en solidair te zijn ten opzichte van 
mensen met een psychische aandoening, 
handicap of langdurige zorgbehoefte.

• We zetten in op innovatieve vormen van 
zorg, waarbij de gemeente zowel stimule-
rend, ondersteunend als regisserend aan 
de slag gaat.

• De gemeente bewaakt in alle gevallen de 
kwaliteit van de geleverde zorg.

• Zorginitiatieven vanuit de samenleving (zo-
wel individueel als collectief) worden door 
ons gestimuleerd en waar mogelijk onder-
steund.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
• De SGP-ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk 

voor het verenigingsleven en hulp aan onze 
zorgbehoevende burgers van groot belang. 
Vrijwilligers zijn het ‘sociale cement’ van 
de samenleving. Daar waar mogelijk moet 
de gemeente het vrijwilligerswerk actief en 
krachtig steunen en stimuleren.

• Eveneens benadrukt SGP-ChristenUnie het 
grote belang van mantelzorgers en wil deze 
waarderen.

• De SGP-ChristenUnie wil meer aandacht 
voor de ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers. We willen specifieke onder-
steuning voor jonge mantelzorgers, zeker 
als zij zorgtaken moeten combineren met 
school of studie.

• De gemeente Goes ontwikkelt een visie op 
de verhouding tussen formele en informele 
zorg.

Zorg voor ouderen
• Het verder uitbouwen van algemene voor-

zieningen, zoals de inloopvoorzieningen 
voor ouderen en mensen met beginnende 
dementie, is speerpunt van beleid.

• Het ouderenbeleid is erop gericht dat de 
ouderen in staat worden gesteld zo lang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving te 
wonen, waarbij gewaakt wordt voor vereen-
zaming.

• De SGP-ChristenUnie wil er zorg voor 
dragen dat ouderen die zijn aangewezen 
op Maaltijd Thuis of op een maaltijd in een 
zorginstelling ook een gezonde maaltijd 
ontvangen die is gemaakt van verse, lo-
kaal geproduceerde en seizoensgebonden 
producten.

• Zorg voor ouderen krijgt aandacht binnen 
het hele domein van onderwijs, cultuur en 
sport. De SGP-ChristenUnie wil beweging, 
sport en cultuur voor ouderen stimuleren.

• Zingeving wordt bij gesprekken met oude-
ren met een zorgvraag bespreekbaar ge-
maakt. De gemeente Goes zoekt daarvoor 
de samenwerking met kerken en andere 
(religieuze) organisaties.
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Identiteitsgebonden zorg blijft
beschikbaar.



Zorg voor mensen met een functiebeperking
• We willen dat het gehandicaptenbeleid erop 

gericht is dat de medemens met een func-
tiebeperking zo optimaal mogelijk binnen 
de gemeenschap kan functioneren. 

• De sociale werkvoorziening moet zo opti-
maal mogelijk in stand worden gehouden 
en waar nodig financieel ondersteund door 
middel van het inhuren van de werkvoorzie-
ning door de gemeente. Concurrentiever-
valsing door deze werkvoorziening dient te 
worden vermeden.

• Initiatieven voor sociale voorzieningen ten 
behoeve van individuele gevallen worden 
positief benaderd.

• Alle ingezette acties die te maken hebben 
met toegankelijkheid worden uitgevoerd en 
waar het nog nodig is worden nieuwe initia-
tieven opgestart.

• Bij toegankelijkheid hebben we ook aan-
dacht voor de toegankelijkheid van ge-
meentelijke voorzieningen. Informatie moet 
toegankelijk zijn.

Zorg voor jeugd en jongeren
• We bieden ondersteuning aan hen die zich 

inzetten voor de jeugd, pleegouders en 
gastoudergezinnen die door decentralisatie 
van de Jeugdzorg mogelijk minder ruimte 
krijgen.

• We zoeken voor jongeren een zo thuis 
mogelijke oplossing, meer pleeggezinnen 
zijn daarom prioriteit. De gemeente Goes 
ondersteunt de werving van pleegouders.

• Jongeren verdienen mogelijkheden voor 
gezonde ontspanning en onderlinge ont-
moeting in de directe leefomgeving. Daar-
om willen wij aantrekkelijke speelvoorzie-
ningen en trap- en speelveldjes in elke wijk 
en kern.

• In het geval van achterstandssituaties 
spant de gemeente zich in om in samen-
werking met professionele organisaties 
jongeren de mogelijkheid van een nieuwe 
start te bieden.

• Kerken, scholen en andere maatschappe-
lijke instellingen worden door ons blijvend, 
daar waar mogelijk, betrokken bij de uit-
voering van het gemeentelijk beleid in het 
kader van de Jeugdzorg.

• We ondersteunen gezondheidsprojecten 
die gericht zijn op de jeugdige inwoners, 
zowel wat betreft de geestelijke als licha-
melijke gezondheidszorg.

• Er wordt ingezet op hulp bij het voorkomen 
van (v)echtscheidingen, waarin bijzondere 
aandacht is voor betrokken kinderen.

• Ouderschapscursussen en informatie over 
relatieondersteuning moeten laagdrempelig 
beschikbaar zijn. 

• We starten met een pilot om schulden van 
jongeren over te nemen en actieve bege-
leiding te bieden, zodat levens weer op de 
rails komen.

Zorg voor minderheden
• We willen het inburgeringbeleid er verder 

op richten om waar mogelijk deze groep 
aan het arbeidsproces te laten deelnemen 
en zeker in te zetten bij bijvoorbeeld vrijwil-
ligerswerk.

• Bij inburgering worden meteen de mogelijk-
heden bezien voor eventuele opleidingstra-
jecten, taalstages, werk- en leerprojecten. 
Onderdeel van deze zorg is een krachtig 
handhavingsbeleid met zorgvuldige termijn-
bewaking.

• Wij dragen er zorg voor dat de Stichting 
Vluchtelingenwerk en Nieuwkomers Goes 
financieel in staat wordt gesteld haar taak 
goed te kunnen uitvoeren.

• Wij betonen Christelijke barmhartigheid 
voor vluchtelingen en statushouders en zor-
gen voor accurate opvang in samenwerking 
met diverse burgerlijke initiatieven.

• Voor asielzoekers in de gezinslocatie zor-
gen we ruimhartig.

• Mensen die niet kunnen blijven bereiden 
we voor op een komend vertrek.

Gezondheidszorg
• Het Goese preventie-akkoord dient voort-

varend uitgevoerd te worden met aandacht 
voor de vijf levensdomeinen.

• Burgers zorgen in eerste instantie voor hun 
eigen zorg, de gemeente kan hierin als 
vangnet fungeren.
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• Bij mogelijkheden tot het sluiten van de 
abortuskliniek in de gemeente willen we 
hier onmiddellijk toe over te gaan.

• Er wordt geïnvesteerd in beschikbaarheid 
en bekendheid van alternatieven voor een 
abortus.

• Wat betreft de gezondheidsvoorlichting en 
-opvoeding nemen we voorzichtigheid in 
acht met de verschillen in levensovertui-
ging. Het gemeentebestuur dringt er daar-
om bij de GGD op aan hiermee rekening te 
houden.

• Bij prostitutie controleren we streng, en 
treden we hard op tegen illegaliteit en men-
sen(/vrouwen)handel.

• Er wordt geïnvesteerd in hulp en onder-
steuning voor jonge moeders.
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Gezondheid en welzijn is belangrijk 
en moet betaalbaar blijven, daarom 
zetten wij in op preventie en gezon-
de leefstijl en gezonde voeding.
S D G  3



Re-integratie
• Wij willen dat er, binnen de wettelijke nor-

men, zoveel mogelijk werkervarings- en 
re-integratieprojecten binnen de gemeente 
Goes worden gecreëerd. Een geleidelijke 
overgang van vrijwilligerswerk naar werken 
met behoud van uitkering moet mogelijk 
zijn.

• Het in gang gezette beleid om te komen 
tot samenwerking tussen de gemeente en 
maatschappelijke instanties dient verder 
uitgebreid en verstevigd te worden. 

• Wij werken aan een veerkrachtige, inclusie-
ve en bovenregionale arbeidsmarkt waar-
door er zo weinig mogelijk werkloosheid 
optreedt en iedereen mee kan doen. 

Sociale activering
• Wij stimuleren sociale activering waar mo-

gelijk.
• Wij bevorderen participatie van onze bur-

gers waar mogelijk en/of begeleiden hen 
naar betaald werk. Hierbij is het kunnen 
leveren van maatwerk van groot belang. 

• Bij aanbestedingen wordt minimaal 10% 
Social Return On Investment (SROI) op-
genomen. Bij de uitvoering wordt hierop 
streng getoetst.

Verslavingszorg
• We willen een actief beleid wat betreft alco-

holmatiging en het tegengaan van drugsge-
bruik en roken.

• We wenden alle mogelijke middelen aan 
om verslaving (roken, alcohol, drugs en 
gokken enz.) te voorkomen. We verbieden 
reclame voor alcohol, tabak en drugs op 
openbare plaatsen.

• We bevorderen de opvang van verslaafden 
om hen zo van hun verslaving af te helpen. 
Hierbij is identiteitsgebonden zorg mogelijk.

Visie: de SGP-ChristenUnie fractie is van 
mening dat het zorgen voor de armen een Bij-
belse opdracht is. Daarom willen we een goed 
bestaansminimum en een bruikbaar sociaal 
vangnet bieden aan iedereen die dat nodig 
heeft.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
Armoedebestrijding
• We bevorderen actieve deelname aan het 

arbeidsproces om in het eigen levenson-
derhoud te kunnen voorzien. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de zorg voor kinde-
ren.

• Het gemeentebestuur zorgt voor één lo-
ket voor de minima, waar men terecht kan 
voor onder andere de uitkering, bijzondere 
bijstand en individuele huursubsidie.

• De gemeente voert regelmatig controles uit 
op de rechtmatigheid van de uitkeringen. 
Bij fraude wordt het teveel uitgekeerde be-
drag altijd teruggevorderd. Fraude mag niet 
lonend zijn.

• We willen dat stille armoede en vereenza-
ming actief worden opgespoord en dat er, 
indien nodig, adequate hulp wordt gebo-
den.

• 

• De voedselbank kan wat ons betreft re-
kenen op een vast bedrag per jaar dat 
gebaseerd is op het aantal gezinnen in de 
gemeente Goes dat gemiddeld genomen 
wordt ondersteund. Daar waar nodig dient 
de gemeente in samenwerking met de ker-
ken en andere organisaties en instellingen 
de voedselbank te steunen.

20

W E R K ,  I N K O M E N  E N 
Z O R G7.

De SGP-ChristenUnie zet zich in om 
armoede te voorkomen.
S D G  1
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• We stimuleren de voorlichting over de ge-
varen van verslavende middelen. 

• We zijn voor het sluiten van de coffee-
shops.

• We bevorderen een daadkrachtige aanpak 
tegen drugshandel.

• We zijn voor een uitsterfbeleid van kans-
spelautomaten.



Visie: de SGP-ChristenUnie vindt het in stand 
houden en bevorderen van een goed milieu 
een rechtstreeks uitvloeisel van de opdracht 
van onze Schepper om Zijn schepping te bou-
wen en te bewaren.

De SGP-ChristenUnie noemt de volgende 
aandachtspunten:
• Gezien de grote opgave van de gestelde 

klimaatdoelen is de SGP-ChristenUnie van 
mening dat het wel haalbaar en betaalbaar 
moet zijn. De financiële consequenties zijn 
zo groot dat dit niet gedaan kan worden 
zonder scherpe keuzes te maken.

• We willen een innovatieve aanpak van het 
klimaatbeleid, waarbij de nodige financiële 
middelen (ook voor een adequate perso-
neelsformatie) beschikbaar worden gesteld. 
Hierin blijft haalbaarheid en betaalbaarheid 
een belangrijk uitgangspunt.

• Lokale klimaatinitiatieven bevorderen we. 
Zonneboilers en het gebruikmaken van 
aardwarmte zijn voorbeelden. Nieuwbouw-
woningen zullen steeds meer energieneu-
traal moeten worden gebouwd. Nul-op-
de-meter woningen krijgen voorrang bij 
duurzaamheidsleningen.

• We stimuleren het gebruik van alternatie-
ve, duurzame energiebronnen en warmte-
krachtkoppeling en ondersteunen deze met 
adviezen waar nodig. Zonne-energie heeft 
daarbij de voorkeur boven windenergie.

• We sluiten aan bij de Energieke Regio, om 
onze ondernemers te stimuleren duurzaam-
heidsmaatregelen te nemen.

• Windturbines concentreren op enkele door 
de provincie aangewezen locaties, zodat de 
aantasting van landschap en horizon zo-
veel mogelijk wordt beperkt.

• Inzet van een vouchersysteem voor kli-
maat- en isolatie aanpassingen ten behoe-
ve van minima. Naast dit vouchersysteem 
introduceren we een eenmalige isolatiete-
goedbon.

• We willen energiebesparende maatregelen 
voor mensen met een kleine beurs onder-
steunen. We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan een duurzaamheidslening waarbij de 
rente en aflossing gelijk is aan de bespa-
ring. Het bedrag dat over blijft is voor de 
gebruiker.

• We betrekken verenigingen en kerken 
blijvend bij de inzameling van oud papier of 
eventuele andere werkzaamheden tegen 
een voor hen aantrekkelijke beloning.

• De groei van ongewenste kruiden op stra-
ten en trottoirs wordt op een effectieve wij-
ze tegengegaan. Ook aan straat- en plant-
soenvervuiling wordt de nodige aandacht 
geven. De gemeentelijke toezichthouders 
dienen hier een signalerende taak te ver-
vullen.

• Bomen, struiken en plantsoenen bevorde-
ren de leefbaarheid in de gemeente. Daar-
om verdient groen voor ons extra aandacht.

• De SGP-ChristenUnie wil zich inzetten om 
het makkelijker te maken voor lokale onder-
nemers om hun eigen producten te verko-
pen en de Goese consument te stimuleren 
om lokaal te kopen voor een eerlijke prijs.
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M I L I E U ,  D U U R Z A A M H E I D 
E N  K L I M A A T8.

Bouwen en bewaren. De SGP-Christen-
Unie zet in op meer aandacht voor het 
bewaren van alles wat ons is gegeven in 
de schepping van God.
S D G  1 3

Steun onze lokale ondernemers 
en koop regionale producten.
S D G  1 2
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• Bij afvalinzameling moet het milieurende-
ment worden verbeterd. Daarom moeten 
afvalstromen tegen aanvaardbare kosten 
voor de burger optimaal worden geschei-
den.

• Zoetwater en klimaatadaptatie zijn onder-
werpen die wij zien als een prioriteit en 
moeten actief worden opgepakt door de 
gemeente.

• We willen groen, net als bruggen en lan-
taarnpalen, in de begroting opnemen als 
investering en niet alleen als een onder-
houdspost, waarmee financiële ruimte 
wordt gecreëerd.

• We willen het infiltrerend vermogen van de 
bodem vergroten met bomen en planten; 
die zorgen voor minder grote piekafvoeren 
bij hevige regenval.

• In het bomenbeleid sturen we aan op 
kroonvolume in plaats van aantallen bo-
men.

• Bij het opstellen van een visie op het bui-
tengebied wil de SGP-ChristenUnie zich 
inzetten voor een toekomstbestendige 
agrarische sector. Kernwoorden: Kring-
looplandbouw, lokale voedselketens en de 
boer als medebeheerder van de openbare 
ruimte. 

• Het bespaarhuis willen wij de komende vier 
jaar voor de inwoners van Goes beschik-
baar blijven stellen.

• We maken bedrijventerreinen aantrekkelij-
ker door groene ruimtes toe te voegen.

• Goes sluit zich aan bij initiatieven van het 
Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid (I.V.N.). Daarnaast zoeken wij actief 
naar subsidiemogelijkheden via de provin-
cie en Europese Unie.

• Wij willen een schoon Goes waarbij onder-
nemers primair verantwoordelijk zijn voor 
een schone buitenruimte rond hun bedrij-
ven.

Lijkbezorging
• Zorgen voor voldoende en piëteitsvolle ge-

legenheid voor het begraven van overlede-
nen. Tijdig ruimte creëren voor uitbreiding 
en/of aanleg van begraafplaatsen.

• De begraafplaatsen in Goes krijgen vol-
doende onderhoud om respectvolle herden-
kingen voor iedereen mogelijk te maken.

• Begraven blijft mogelijk tegen redelijke 
tarieven.

Binnen dit hoofdstuk vallen ook de
volgende SDG’s:
• SDG 6: beschikbaarheid van zoet water is 

zeker een speerpunt en heeft onze aan-
dacht. Zoet water voor mens, dier en land-
bouw.

• SDG 7: de SGP-ChristenUnie is van me-
ning dat we moeten kijken naar een brede 
mix van opwekking van energie, maar min-
der verbruiken staat voorop.

• SDG 9: de SGP-ChristenUnie staat voor 
innovatie, maar deze innovatie moet wel 
duurzaam zijn met oog voor de mens en 
natuur.

• SDG 14: het gebruik van plastic willen wij 
zoveel mogelijk beperken. Dat begint bij 
onszelf, maar vooral ook bij de verpak-
kingsindustrie.

• SDG 15: aandacht voor bos, strokenteelt, 
lokaal produceren en consumeren en ruim-
te voor de boer.



Kijk voor verdere informatie op:
www.sgp-cugoes.nl

of mail met de SGP-ChristenUnie
fractie:

fractie@sgp-cugoes.nl

Tel. nr. fractievoorzitter
(Johnny Lukasse):

06-100 419 91


