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Deze weken leggen we departijen de vraagvoor:Wat moet erin de komende twee jaar
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vooraj gebeuren en gaat dat lukken met de nieuwe zakencoalitie aan het roer?
Deze week hetwoord aan Gouda's50+ partij.
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Het was me de zomer wel. We
hadden een bestuurscrisis, het
college werd naar huis gestuurd en
de politieke partiien vlogen elkaar

gesteld. Dat het Groenhovenbad
vanwege dat toernooi twee
weken dicht moest, was een
regelrechte misser. Jammer is,

bijna in de haren.

dat het buitenbad bij hoge(re)
temperaturen te klein blijkt te zijn
en dat het te snel gesloten werd.
Terwijl het nog volop zomer was,
sloot men het bad per 1 september.
Gouda's 50+ partij pleit voor het
langer openhouden in de
(na)zomer.

Er waren meer inbraken in Gouda,
ondanks dat er meer politie-inzet

was. In mei 2016 hebben we nog
schriftelijke vïagen gesteld over
de veiligheid
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in donkere poorten.

De inwoners van Korte Akkeren
loaramen in het geweer tegen het
plan een containeropslag op het
Sluiseiland te vestigen.
Commotie was er vanwege het wel
of niet behouden van de kermis
op het marktplein en ook vanwege
het veranderen/aanpassen van de

terassen op dazelfde marktplein,
dat voor enkele horecabedrijven
zeer ongunstig uitgepakt is
(biivoorbeeld een halvering van
oppervlakte voor Central).
Positiefis de verbetering aan
de kop van de Kleiweg zeker
nu de ANWB en de Barista lege
winkelpanden hebben opgevuld en
er ook een winkel is gekomen met
onder meer artikelen over Gouda
en info over het wonen in Gouda.
Helaas is er een tekort van 65.000
euro ontstaan bij het organiseren
van het Olympisch Kwalificatie
Toernooi voor waterpolo. Het
college had zich daarvoor garant

Dan wil ik het ook nog even
hebben over zorg voor ouderen en
wat er omheen speelt. De ouderen
moeten meer zelfredzaam zijn en
langer zelfstandig blijven wonen.
Voor degene die gezond is, geen
gebreken heeft en het financieel
kan bolwerken zal dit weinig tot
geen problemen geven. Maar
wel voor velen die door te ver
doorgevoerde bezuinigingen in
de zorg de kwaliteit van het leven
steeds verder achteruit zien gaan.
Hoever moet en zal dit nog gaan?
Is het de bedoeling dat het zover
komt, dat ouderen en mensen die
ziek zijn of een beperking hebben
door de minimale zorg naar de
afgrond worden gedreven? Dat
zij geen uitweg meer zien en gaan
denken beter afte zijn door niet
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vrijwillige levensbeëindiging bij
een naar eigen mening voltooid
leven. U kunt nu wel zeggen
dat het geen gemeentelifke
verantwoordelijkheid is, maar als
burger hebben wij allemaal de
verantwoordeli jkàeid ervoor te
zoÍgen dat bezuinigingen in de
zorg niet gaan escaleren.

Vooruitzicht
Zorg
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meer verder te willen leven?
Denk aan de discussie over
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Komende week staat de begroting
op de agenda van de gemeenteraad.
Wij zullen deze kritisch bekijken en
de vinger aan de pols houden.
Wij zullen goede dingen blijven
ondersteunen en minder goede
proberen te veranderen. Gouda's
50+ partij heeft onlangs weer
een paar nieuwe leden mogen
begroeten, die zich echt willen
inzetten. Met hen zullen wij ons
uiterste best doen voor de
Goudse inwoners.
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