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OOG
VOOR
GOUDA

“Betrek inwoners actief bij
veiligheid in de buurt.”

“Laat Gouda schitteren op
haar 750e verjaardag!”

“Oog voor een groen en
duurzaam Gouda.”

“Geloof in een samenleving
die gericht is op de ander!”

Theo Krins

Anna van Popering

Christiaan Quik

Wout Schonewille

Veiligheid

Cultuur

Ruimte en Groen

Jeugdzorg en WMO

• Inwoners betrekken bij het opstellen en uitvoeren van
veiligheidsplannen.

• Opening van de Havensluis zodat recreatievaart door de
binnenstad van Gouda weer mogelijk is.

• Beter groenonderhoud, meer zorg voor de stadsparken
en meer sport en speelvoorzieningen in de wijken.

• Structureel meer (wijk)agenten.

• Herstel van verpauperde panden in de binnenstad met
het oog op Gouda 750 jaar.

• Inwoners actief betrekken bij nieuwbouwplannen met
oog voor groen.

• Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft,
kostenbeheersing is onderschikt aan kwaliteit van de
zorg.

• Realisatie van een Cheese Experience.

• Een reddingsplan voor de zakkende binnenstad.

• Passende huisvesting voor Filmhuis en Verzetsmuseum.

• Ruimte voor bewoners om het groen in de buurt zelf
te onderhouden en bijvoorbeeld een moestuin aan te
leggen.

• Tijdelijk beveiligingscamera’s beschikbaar stellen aan
particulieren op hotspotlocaties.
• Geen experiment met het telen van wiet door de
gemeente Gouda.

Jasper Janssen

Petra Hamm

Martijn Riet

Mirjam Roos

• De openbare ruimte en het openbaar vervoer zijn goed
toegankelijk voor mensen met een beperking.
• Een gezondheidsprofiel voor alle wijken.
• Vernieuwing van de zorg gericht op meer preventie,
maatwerk en persoonlijk contact.

Arwin Zeelenberg

Marjanne van Kleij

Schuldhulpverlening

Duurzaamheid

Diversiteit

Onderwijs

Mobiliteit

Ondernemers

• Succesvolle schuldhulpverlening,
waarbij zoveel mogelijk mensen de
kans krijgen op een schuldenvrije
toekomst.

• Volledige energietransitie binnen
één generatie.

• De gemeente ondersteunt
initiatieven die bevorderen dat
iedereen mee kan doen.

• Voldoende budget voor duurzame
en toekomstbestendige huisvesting
van scholen.

• Een bereikbare en verkeersveilige
stad.

• Een samenleving waar de waarde
van mensen niet afhangt van
prestaties, gezondheid, seksuele
geaardheid, afkomst of leeftijd.

• Verkeersveilige schoolzones.

• Goede ontsluiting van Westergouwe
voor fietser en automobilist.

• Blijvende inzet voor het aantrekken
van nieuwe bedrijven en
onderwijsinstellingen.

• Meer preventie in het primair en
voortgezet onderwijs op het gebied
van geld en schulden.

• Kleine, duurzame OV-bussen voor
een betere ontsluiting van de
binnenstad.

• Een lokaal beleidsplan voor een
snelle en goede integratie van
nieuwkomers.

• Schoolpleinen toegankelijk maken
voor kinderen uit de buurt.

• Een onderzoek naar parkeren aan
de rand van de stad, gekoppeld
aan frequent openbaar vervoer
(bijvoorbeeld vanaf de GoStores).

• Meer bijstandsgerechtigden aan
het werk helpen.
• Een beschutte werkplek voor alle
mensen die dat nodig hebben.

• Bestaande woningen en
nieuwbouwwoningen
verduurzamen (nul-op-de-meter).
• Hergebruik bevorderen door een
kringloopwinkel te koppelen aan
het afvalbrengstation.

• Vrijwilligersorganisaties worden
ondersteund o.a. door het
faciliteren van coördinatoren.

• Goede aansluiting van onderwijs op
de arbeidsmarkt.
• De bloei van de Goudse
detailhandel bevorderen door
eenvoudige regels en procedures
te hanteren.
• Goede bereikbaarheid van Goudse
bedrijven en winkels.

