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Voorwoord
Gouda's 50+ Partij is sinds 1997 een zelfstandige, onafhankelijke
kiesvereniging en vanaf 1998 één van de politieke partijen in de Goudse
Gemeenteraad. De partij heeft géén bestuurlijke binding met enige landelijke
politieke partij, maar heeft wel nauw contact d.m.v. persoonlijke banden met de
volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer, zoals
de 50PLUS partij.
Sinds de jaren tachtig heeft de ontwikkeling en groei van lokale politieke
partijen een enorme vlucht genomen. Steeds meer kwam naar boven dat er
behoefte was en is aan een lokale partij met een heldere visie, die luistert naar
wat er echt leeft onder de inwoners van Gouda. Vooral de vraag naar een partij
die voor de belangen van de 50plusser en mensen met een beperking op komt
werd en wordt steeds groter.
Gouda’s 50+ Partij komt op voor de belangen van alle Goudse bewoners door
een krachtig geluid te laten horen op alle beleidsterreinen waarover de politiek
een uitspraak dient te doen, rekening houdend met de stem van de Goudse
burger. Wij willen meewerken aan een beleid dat efficiënt en financieel
aanvaardbaar is, dus goed voor de inwoners van Gouda.
Uw stem geldt, die stem maakt uit wat er in Gouda moet gebeuren in het belang
van ieders welzijn. Die stem zal en wil Gouda’s 50+ Partij in de komende
gemeenteraadsperiode opnieuw krachtig en duidelijk vertolken.
Gouda's 50+ Partij gaat voor een goed beleid voor ouderen en mensen met een
beperking, waarin kwaliteit van leven en welzijn voorop staat. Waarin de
betrokkenheid, het welzijn van alle burgers en hun inzet voor de leefbaarheid
van Gouda van groot belang is en groot moet blijven.
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De Kernpunten van Gouda´s 50+ Partij
 Gouda moet financieel gezond worden en het weerstandsvermogen moet
z.s.m. op peil komen.
 Inwoners moeten actief en tijdig geïnformeerd worden bij de
voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke beleid.
 Hoogste prioriteit voor de veiligheid van alle inwoners van Gouda.
 Verbetering van wegen, fiets - en wandelroutes door de hele stad, met
speciale aandacht voor gebruikers van scootmobiel, rolstoel en rollator.
 Het verbeteren en aantrekkelijk maken van parkeermogelijkheden zodat
inwoners en omwonenden uit de regio, maar ook de toeristen graag naar
de binnenstad komen om inkopen te doen en/of te genieten van onze
mooie historische binnenstad.
 Het aantrekkelijker maken (voor het gebruik) van het openbaar vervoer in
Gouda en gratis parkeren of met een aangepast tarief voor mensen met
een beperking die in het bezit van een invalidenparkeerkaart zijn.
 Meer aandacht voor de positie van ouderen in onze samenleving op het
terrein van wonen, zorg, (sociale) voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening.
 Woningbouw bevorderen, (sociale) huurwoningen en koopwoningen. Ook
de ontwikkeling in het gebied rondom de Spoorzone vraagt de nodige
inspanning.
 Het creëren van goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemers en het
revitaliseren van bedrijventerreinen.
 Fraude bij algemene voorzieningen dient voortvarend bestreden worden.
 Diervriendelijk welzijnsbeleid voor alle dieren.
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Algemeen bestuur van de gemeente
De Uitgangspunten van Gouda’s 50+ Partij zijn:


Een gemeentebestuur (*) en ambtelijke organisatie dienen effectief op hun
taken te zijn toegerust en in dienst van de samenleving te staan.



Een gemeentebestuur dat signaleert, communiceert, reageert, adviseert,
verantwoording aflegt en bestuurlijke betrouwbaarheid hoog in het
vaandel heeft staan.



Een gemeentebestuur dat weloverwogen de keuze maakt of zij zelf de
taken gaat uitvoeren of deze aan derden overlaat of uitbesteedt.



Een gemeentebestuur dat wensen en behoeften van de Goudse inwoners in
kaart brengt en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen.



Een gemeentebestuur dat deskundig en duidelijk de burger informeert
over de mogelijkheden van voorzieningen en mogelijkheden, met een
publieksvriendelijke en klantgerichte houding.



Een gemeentebestuur dat duidelijk reageert op klachten, een goede
klachtenregeling en een snelle klachtenafhandeling heeft.



Een gemeentebestuur dat weloverwogen en gestructureerd met
verenigingen en (maatschappelijke) instellingen, wijkverenigingen in
overleg gaat.



Een gemeentebestuur dat ruimte geeft aan en anticipeert op bestuurlijke
vernieuwingsimpulsen.

*) Gemeentebestuur : Het College van B&W en Gemeenteraad.
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Openbare orde en Veiligheid
Politie
Voor Gouda's 50+ Partij hebben veiligheid en de leefbaarheid van onze
samenleving de hoogste prioriteit. Het is onaanvaardbaar dat inwoners van
Gouda zich niet meer veilig op straat voelen en zich naar hun gevoel, niet meer
overal vrij kunnen bewegen.
Het aanpakken van crimineel en overlast gevend gedrag en de zorg voor
veiligheid op straat, zijn dan ook belangrijke speerpunten voor ons.
Binnen de beleidskaders die de gemeenteraad heeft willen wij deze prioriteit
doeltreffend nastreven door:
 Een integrale (gezamenlijke) aanpak door politie, gemeente en de
ketenpartners(*).
 De hoogste prioriteit voor de veiligheid van de inwoners.
 Inzet en zichtbaarheid van wijk/buurtagenten als herkenbare eerste
aanspreekpunt.
 Duidelijk aangegeven spreekuren.
Verfijnde uitgangspunten van de Gouda’s 50+ Partij betreffende overlast in de
publieke ruimten:
 Alle relschoppers moeten streng gestraft worden en de schade moet op de
dader(s) en bij minderjarigheid op de ouders worden verhaald.
 Lik op stuk beleid moet worden toegepast.
 Ouders zijn verantwoordelijk voor minderjarige relschoppers en moeten
duidelijk aangesproken worden. Geen pardon voor ouders, zij moeten de
gevolgen ook onder ogen zien.
 Politie en bestuurders moeten zich gesteund weten door de gemeenteraad,
anders gaan de zaken bij voorbaat al escaleren.
 Communicatie naar de gemeenteraad en de burgers is heel belangrijk.
Daarvoor is in de eerste plaats de burgemeester verantwoordelijk.
 De Gemeente en politie moeten ervoor zorgdragen dat de pers goede,
duidelijke en up-to-date informatie verkrijgt.
*) Het OM, de politie, de reclassering, bureau Halt, de Raad voor de
Kinderbescherming. Ook het centrum Jeugd en Gezin zou hierbij in de
preventieve sfeer kunnen aansluiten.
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Criminaliteit
Het beleid dient er structureel op gericht te zijn om het subjectieve gevoel van
onveiligheid bij de bewoners weg te nemen. Het is juist vaak de ‘kleine’
criminaliteit die bij de inwoners een onveilig gevoel veroorzaakt.
Er dient ruime aandacht te worden besteed aan criminaliteitspreventie.
Het gebruik van en de handel in drugs, alcoholmisbruik, gokverslaving,
huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling dienen met een
strikte handhaving bestreden te worden en de intensivering van beleidsregels en
preventieve voorlichting om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de
bewoners te verhogen.
Brandweer
Het is de taak van de gemeenteraad dat het (regionale) brandweerkorps
voldoende financiële middelen krijgt voor:






Opleiding (deskundigheidsbevordering en training),
Voorzieningen,
Materieel,
Preventie,
Controle, vergunningen en inspectie op gevaarlijke stoffen.

Ambulancedienst
Er dient een verantwoorde spreiding van de ambulancedienst te zijn over het
grondgebied van Gouda, zodanig dat kan worden voldaan aan de
voorgeschreven aanrijtijden.
Verkeersveiligheid
Als verantwoordelijk wegbeheerder dient de gemeente voldoende aandacht te
schenken aan veiligheid van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden.
 Gouda's 50+ Partij streeft naar een preventief verkeersveiligheidsbeleid.
 Het aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen dient alleen in
uiterste noodzaak te worden uitgevoerd.
 Er dient extra aandacht besteed te worden aan veilige fiets- en
wandelroutes. Gebruik van paaltjes en struikelstenen op deze routes zoveel
mogelijk beperken zodat ook mensen met een voorziening en slechtzienden
hier ongehinderd gebruik van kunnen maken.
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 Binnen het centrum dient het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te
worden ontmoedigd door bijv. de invoering van een 30km zone.

Financiën
 Gouda's 50+ Partij eist een verantwoord financieel beleid, waarbij
uitgegaan moet worden van de beperktheid van de financiële middelen.
 De gemeente dient terughoudend te zijn in het realiseren en bedenken van
dure projecten. Het weerstandsvermogen dient op zeer korte termijn
verbeterd te worden.
 Kostbare projecten dienen alleen uitgevoerd te worden wanneer er geen
andere mogelijkheid is en/of wanneer de veiligheid in het gedrang is.
 De gemeente dient een gezond financieel beleid te voeren, waarbij de
belastingdruk op de bevolking aanvaardbaar en betaalbaar moet zijn.
 Tarieven van bepaalde gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld de
afvalstoffenheffing en rioolbelasting, dienen kostendekkend te zijn. De
Onroerend Zaakbelasting (OZB) wordt in principe niet verhoogd.
 Het aanwenden van extra financiële middelen om uitgaven op
beleidsterreinen te kunnen realiseren zal binnen de goedgekeurde
begroting(en) gevonden dienen te worden.
 Een sluitende begroting is een noodzaak.
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Verkeer, Vervoer en Waterbeheersing
Verkeer
Als verantwoordelijk wegbeheerder voor de haar toegewezen wegen en
fietspaden, dient de gemeente voldoende aandacht te schenken aan het
onderhoud. Hiervoor dient het opgestelde meerjaren onderhoudsplan jaarlijks,
na deskundige inspectie van de toestand van wegen en paden, te worden
bijgesteld en uitgevoerd.
 Efficiënte coördinatie en communicatie tussen gemeentelijke afdelingen
onderling en met burgers is van groot belang.
 Het aanleggen en verbeteren van fietspaden en voetpaden langs wegen
heeft prioriteit.
 Daar waar verlichting langs fietspaden ontbreekt, zal deze moeten worden
aangelegd.
 Duidelijke scheiding tussen snel en langzaam verkeer.
 In de hele stad dienen op een ordentelijke wijze fietsen gestald te kunnen
worden. De gemeente zal zorg moeten dragen voor voldoende rekken om
fietsen te plaatsen en ter plekke een stevig handhavingsbeleid realiseren.
 Beter onderhoud van stoepen en wegen, vooral in de winter.
 In de winter dient bij gladheid tijdig en voldoende te worden gestrooid.
Dit geldt ook voor toegang van en naar voorzieningen, doorgaande
fietsroutes en voetpaden.
 Eigen verantwoordelijkheid van de burger bevorderen en beschikbaar
stellen van strooimiddelen.
 Openbare werken dienen gecoördineerd te zijn wat plaats en tijd betreft
ter voorkoming van overlast in de stad.
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Vervoer
Gouda's 50+ Partij streeft naar een dekkend net van het Openbaar Vervoer in
Gouda. Bij de Provincie en de busexploitant moet daar meer op aangedrongen
worden, zodat er meer rekening gehouden wordt met ouderen en mensen met
een beperking, die wel graag met de stadsbus willen reizen.
Het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) moet klantvriendelijk zijn en
meer afgestemd op de wensen en ervaringen van de klanten.
Parkeren
Het parkeren in Gouda heeft nog steeds onze aandacht. Niet alleen voor het
gebied in de binnenstad, maar ook voor de ring erom heen. Gouda heeft nog
steeds een tekort aan parkeerplaatsen, zeker rondom en in de binnenstad.
Hoewel er diverse projecten met geplande parkeerplaatsen gerealiseerd zijn of
worden (o.a. bij het Bolwerk en de Spoorzone), blijft er een tekort aan
parkeerplaatsen rondom de binnenstad dreigen.
De parkeerproblematiek zou aangepakt dienen te worden door o.a.:





Bij de herinrichting van de Vredebest rekening houden met voldoende
parkeerplaatsen. Niet alleen voor personeel en omwonenden, maar juist
ook t.b.v. het winkelend publiek uit Gouda en de omliggende gemeenten.
Ook moet daar een goede oplossing komen voor de verkeersafhandeling
van het auto- en vrachtverkeer. De van Hofwegensingel is daar een goede
oplossing voor.
Het aan de randen van de stad realiseren van parkeerterreinen die het
mogelijk maken om met gebruik van pendelbusjes de Goudse binnenstad
te bereiken.
Bij het realiseren van (detail)handel, waar veel mensen naar toe komen,
zal voor voldoende parkeergelegenheid gezorgd moeten worden.

Gouda's 50+ Partij wil dat er voldoende invalidenparkeerplaatsen zijn in
Gouda en is daarbij ook voorstander van gratis of gereduceerd tarief voor
mensen met een beperking, die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart.
Waterbeheersing
De sloten en grachten spelen een grote rol in het afvoeren van o.a. het
hemelwater. Door de klimaatverandering zal ook Gouda meer en meer werk
moeten maken om te onderzoeken op welke wijze het overtollige water in de
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toekomst wordt opgevangen en weggevoerd. Het verbreden van sloten, het
verbinden met elkaar en het aanleggen van waterbergingen in de nieuwe wijk
Westergouwe, kan een groot deel van het probleem oplossen. Ook kan er
gedacht worden aan het weer open maken van grachten. Hiermee wordt tevens
een stukje cultuurhistorie van Gouda terug gebracht. Deze optie kan alleen
uitgevoerd worden wanneer er voldoende financiën voor aanwezig zijn.

Economie
De bedrijvigheid evenals de werkgelegenheid dienen met kracht te worden
bevorderd door:






Het verbeteren (revitaliseren) van bestaande bedrijventerreinen.
Een ruimer assortiment van bedrijfsvoering toe te laten.
Bij vestiging van bedrijven de door het gemeentebestuur toegezegde
faciliteiten na te komen.
Initiatieven die uit het midden- en kleinbedrijf en de verblijfsrecreatie
komen, daar waar nodig te ondersteunen.
Het creëren van goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen.

Het bovenstaande kan alleen mogelijk worden gemaakt indien het beleid gericht
is op het scheppen van een optimaal vestigingsklimaat en een duidelijke
regelgeving.
Industrie en (detail)handel
De kwaliteitsverbetering van bedrijfsterreinen is een zaak die volgens Gouda’s
50+ Partij om een nog steviger aanpak vraagt.
De gemeente zal met de ondernemers (parkmanagement) in contact moeten
blijven en plannen moeten blijven indienen om het aanzien en het doelgerichte
gebruik van de bedrijfsterreinen te optimaliseren.
Gouda’s 50+ Partij vindt dat de gemeente voortdurend wervend bezig moet
zijn om bedrijven er voor te interesseren zich in Gouda te vestigen. Daarbij dient
het gemeentelijk beleid mede gericht te zijn op het attenderen van potentiële
gegadigden op de bedrijfspanden die langdurig leegstaan.
Gestreefd moet worden dat winkellocaties aantrekkelijker gemaakt worden om
zich er te vestigen. Een en ander te realiseren in nauw overleg en samenwerking
met de betreffende ondernemers, gemeente en bewoners.
Bij vertrek van ondernemingen uit Gouda dient een exitgesprek te worden
gehouden met de vertrekkende ondernemer om op deze wijze te weten te komen
13
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wat er eventueel in Gouda zou moeten verbeteren om ondernemingen binnen
Gouda te houden.
Werk en Inkomen
Werkgelegenheid heeft bij ons een hoge prioriteit, daarom steunen wij vooral
het vestigen van bedrijven, op nieuwe en oude locaties, waarin bewoners van
onze gemeente een goed inkomen kunnen verwerven.
Hierbij vragen wij speciale aandacht voor de oudere werknemers. Met ons
vinden velen dat het arbeidsleven niet rond de 50 jaar ophoudt. De regering
heeft immers zelf gesteld dat men tot 67 jaar moet blijven werken.
Een goed economisch klimaat is belangrijk in het heden, maar vooral in de
toekomst en staat garant voor werkgelegenheid. Gouda’s 50+ Partij kan het
niet genoeg benadrukken, dat het belangrijk is dat er regelmatig overleg is met
het bedrijfsleven. Gouda’s 50+ Partij is van mening dat een gemeente als
Gouda haar ruimtelijke beperkingen kent, maar het is een taak van het College
en de Raad om de beschikbare mogelijkheden te onderzoeken en er waar
mogelijk gebruik van te maken.
Een goed sociaal beleid behoort in onze maatschappij tot een “must” en dient in
onze gemeente dan ook krachtig te worden toegepast.
Het inkomen van mensen (vooral de sociale minima) staat onder zeer sterke
druk. Vooral de vaste en onontkoombare lasten zijn sterk gestegen, dit komt niet
alleen door de verhoging van de indirecte belastingen en het nieuwe zorgstelsel,
maar ook de economische en financiële crisis is hier debet aan.
Het stijgen van deze lasten en het verlagen van de pensioenen hebben het
inkomen van veel mensen, die van of rond het minimum inkomen moeten leven,
onder een zodanige grote druk gezet dat het tot onaanvaardbare situaties zal
leiden. De gevolgen hiervan zullen zeker de komende jaren merkbaar zijn.
Gouda’s 50+ Partij verwacht dat zeer veel ouderen en gehandicapten nu tot
deze groep gaan behoren en dat zij (tegen hun wil) een beroep zullen moeten
doen op de bijstand.
Prioriteit voor onze partij om de gang van zaken nauwlettend te blijven volgen,
waar nodig protest aan te tekenen en oplossingen aan te dragen.
Voor mensen met een beperking of chronische ziekte dienen gelijke kansen
gecreëerd te worden op het vinden van zinvol en/of betaald werk.
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Bij de re-integratie van mensen met een beperking dienen hun wensen en hun
mogelijkheden centraal te staan. Zij moeten worden gezien als een volwaardig
mens en er dient niet alleen naar zijn of haar economische waarde gekeken te
worden.
De gemeente dient zich in te zetten om de capaciteiten van mensen optimaal te
benutten door middel van het creëren van mogelijkheden voor betaalde arbeid of
in ieder geval te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Te denken valt dan
onder andere aan vrijwilligerswerk.

Cultuur, Recreatie, Monumenten en Sport
Cultuur
De financiele situatie ook in Gouda, biedt weinig speelruimte. Toch moet er
ruimte blijven om de activiteiten van de diverse culturele instellingen binnen de
gemeente te stimuleren. Daarbij dient het gemeentebestuur zeer zorgvuldig met
de subsidieverstrekkingen om te gaan om toch een kwalitatief goed
voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Er zal meer naar nauwe
samenwerking of fusie gekeken moeten worden en of er mogelijkheden zijn om
zonder subsidie verder te gaan.
De bestaande culturele voorzieningen dienen zoveel mogelijk in stand te worden
gehouden. In basisvoorzieningen alleen bezuinigingen wanneer het echt niet
anders kan. Strenge controle op verstrekte subsidies zou een waarborg kunnen
zijn voor een goed niveau van de culturele voorziening.
Recreatie en Toerisme
De beleidsterreinen recreatie en toerisme dienen daar waar mogelijk te worden
versterkt in het belang van de positionering van Gouda als centrumstad in dit
deel van de regio. Daarbij dienen bestaande publiektrekkende evenementen op
een positieve manier te worden gepromoot en te worden uitgebreid.
Gouda moet aantrekkelijker gemaakt worden voor de bezoekers aan onze stad,
om hen meer perspectief te bieden voor een langer verblijf. Goede
overnachtingsmogelijkheden zijn hier van groot belang en moet aanbevolen
worden.
Voor de recreatievaart moeten de bestaande mogelijkheden worden gehandhaafd
en waar mogelijk verder worden uitgebreid.
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Monumenten
Gouda's 50+ Partij wil dat bestaande historische panden en objecten zoveel
mogelijk voor het publiek behouden en toegankelijk blijven.
Het cultuurhistorisch erfgoed dient bij verdere ontwikkelingsplannen vanaf het
begin een vast onderdeel van inventarisatie en bespreking te zijn.
Sport
Sport bekleedt een belangrijke maatschappelijke positie in onze samenleving.
Het is dan ook van groot belang dat:





Zowel binnensporten als buitensporten voor iedereen betaalbaar blijven.
De jeugd - en gehandicaptensport wordt gestimuleerd en geactiveerd
binnen de bestaande sportverenigingen.
Naast de georganiseerde sporten ook ruimte wordt gemaakt voor de
individuele sporten en voor niet in verenigingsverband spelende groepen.
Bij renovatie van (oude) wijken “Sport Op Straat” een goede plek krijgt.

Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het Platform Gouda Inclusief en de WMO-raad dienen een prominente rol te
vervullen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
De WMO-raad adviseert het College gevraagd en/of ongevraagd over de
toepassing en de uitvoering van de Wet. Het College (de verantwoordelijke
wethouder) dient daarom frequent en periodiek met het Platform Gouda
Inclusief en de WMO-raad te overleggen zodat de gemeenteraad doeltreffende
kaders kan vaststellen. Het college dient de adviesaanvragen ruim van tevoren,
rekening houdend met vakantieperioden, aan de WMO-raad voor te leggen.
In overleg met het Platform Gouda Inclusief en de WMO-raad zullen de
ontwikkelingen van de kwaliteit van het ouderenbeleid jaarlijks doorgesproken
worden.
De gemeente zal bij uitvoering maatwerk moeten leveren:




De voorlichting aan de bevolking dient duidelijk en uitnodigend te zijn.
Goede toegankelijkheid van de regelingen mogelijk maken/houden.
Stimulering van het vrijwilligers- en mantelzorgwerk.
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Werklozen weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces opnemen. Het
gemeentelijk beleid dient er op gericht te zijn werklozen zo snel mogelijk
aan het werkproces deel te laten nemen.
 Fraude bij schuldhulpverlening en uitkering dient voortvarend bestreden
te worden.
 Armoedebestrijding dient onderdeel van het totaalpakket te zijn.
 Het algemeen maatschappelijk werk is een basisvoorziening en moet voor
iedereen toegankelijk zijn en blijven.
 De hulpverlening moet gericht zijn op het verbeteren van het persoonlijk
en sociaal functioneren van de betrokkene met de omgeving.
 Samenwerking en afstemming met de diverse organisaties op dit gebied
zijn een ‘must’.
 Ondersteuning bij de opvang en begeleiding door vrijwilligers is van
groot belang. Op haar beurt dient de gemeente deze vrijwilligers te
ondersteunen en zo nodig in samenwerking met instellingen scholing aan
te bieden.
 De niet benutte WMO gelden dienen als geoormerkte middelen ter
beschikking te blijven binnen het Sociaal Domein.
 De zorg en opvang van daklozen dient adequaat geregeld te zijn, zeker
tijdens een vorstperiode.
 Gouda’s 50+ Partij zal er op toezien dat diegenen die via de WMO of de
AWBZ aan de zorg van de gemeente zijn toevertrouwd goede
gekwalificeerde hulp ontvangen.

Gezondheid, Welzijn en Milieu
Gouda's 50+ Partij is een voorstander van de ontwikkeling van een
samenhangend (integraal) gemeentelijk gezondheids- en welzijnsbeleid, waarin
richting wordt gegeven aan inhoud, samenhang en doelmatigheid. Het beleid
dient dan ook stimulerend en initiatiefnemend te zijn.
Ouderenbeleid
Gouda's 50+ Partij is een voorstander van een beleid, dat erop gericht is de
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving te laten
wonen. Naast de woonvoorzieningen en de hulpverlening dient voor deze groep
extra aandacht aan de bereikbaarheid, parkeren en de toegankelijkheid van
winkels, nutsbedrijven, openbare weg en openbare gebouwen te worden besteed.
Het welzijnsbeleid voor ouderen dient er op te zijn gericht om voldoende

17

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

voorzieningen te creëren, waarbij kwaliteit, kwantiteit, laagdrempeligheid en
betaalbaarheid voorop moeten staan. Dit alles zoals omschreven in het het Pact
van Savelberg en Levensloopbestendig Gouda. De bewoners moeten directe
inbreng hebben in hun woonwensen, zowel bij nieuwbouw als renovatie c.q.
aanpassingen.
Gehandicaptenbeleid
Een goed gehandicaptenbeleid dient erop gericht te zijn en erop toe te zien, dat
mensen met een beperking zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen door o.a. de beschikbaarstelling van een Persoon Gebonden Budget
(PGB) en/of aanpassing in hun woning.
De gemeente stimuleert derhalve een goede toegankelijkheid, bruikbaarheid van
voorzieningen, zoals woningen, winkels scholen, vervoer en vrijetijdsbesteding.
Zij geeft in de eigen gemeentelijke gebouwen daarbij het goede voorbeeld.
De gemeentelijke loketten moeten goed toegankelijk en de informatie moet voor
alle burgers begrijpelijk zijn. De medewerkers zullen daar voldoende tijd voor
moeten nemen en respectvol zijn. Teksten op formulieren moeten in begrijpelijk
Nederlands zijn geschreven.
Mensen met een beperking moeten ook goed aan het verkeer kunnen deelnemen.
Daartoe zijn extra voorzieningen nodig zoals oversteekplaatsen, oversteektijden
bij verkeerslichten, rateltikkers, verlaging van de stoepen, aangepaste bushaltes,
aangepaste parkeerplaatsen en duidelijke aan- en verwijzingen.
Het College van Burgemeester en Wethouders toetst ieder beleidsvoorstel op
bereikbaarheid en bruikbaarheid en legt met een Gehandicapten Effect
Rapportage (GER) * jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad.
Volgens het VN-verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een handicap
dat door de Nederlandse regering voorlopig is ondertekend, hebben mensen met
een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking, recht om volwaardig aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen.
*)
Een gehandicapte effectrapportage is een verplichte schakel in het traject
van het voorbereiden van het bouwen van woningen en bij de aanleg van straten
en wegen.

18

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Jongerenbeleid
De werkgelegenheid dient extra aandacht te krijgen. Daarnaast is van groot
belang de ontwikkeling van educatieve, sportieve en recreatieve mogelijkheden.
De toename van de jeugdcriminaliteit dient stevig en voortvarend te worden
aangepakt. De tolerantiegrens van aanvaardbaar verantwoord gedrag is bereikt.
Ook de drugs- en alcoholverslaving evenals de gokverslaving onder jongeren
zijn een bron van zorg, waarvoor stevige effectieve maatregelen moeten worden
genomen.
Gouda's 50+ Partij is een voorstander van een actief en preventief beleid ter
voorkoming van de bovengenoemde verslavingen, dit in samenwerking met
professionele instellingen.
Vrijwilligers en mantelzorg
Gouda’s 50+ Partij is van mening dat de vrijwilliger en de mantelzorger de
ruggengraat van onze samenleving vormen. Zonder hen kunnen vele belangrijke
maatschappelijke acties, zoals een goede verzorging van de medemens, niet
gerealiseerd worden.
Daar waar dat mogelijk is zal de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers
moeten bijstaan door ze te faciliteren (bijv. scholing, parkeervergunning etc.)
Milieu en Stadsreiniging
Het milieubeleid verdient blijvend de aandacht, de gemeente heeft in deze een
voortrekkersrol. De ‘verloedering’ van de openbare ruimte dient aangepakt te
worden.
Milieubeleid heeft alles te maken met het bewust maken van de bevolking, dat
men er zelf veel aan kan doen om de verloedering van onze stad tegen te gaan.
Allen die zelf een onderhoudsplicht hebben, dienen hun verantwoordelijkheid te
nemen door in dat onderhoud te voorzien.
Geluidsoverlast en luchtvervuiling dienen te worden bestreden.
In de vergunningverlening dienen de maximaal voor de omgeving toelaatbare
aantallen decibels te worden opgenomen en te worden gehandhaafd.
Dit vergunningenbeleid dient afgestemd te worden op evenementen met een
lokale, regionale of landelijke uitstraling, zodat deze evenementen voor de Stad
Gouda hun betekenis behouden.
Het gebruik van drones (onbemande vliegtuigjes) en minihelikopters moet
alleen toegestaan worden met een officiële vergunning, dit ter voorkoming van
geluidsoverlast, onveiligheid en het schenden van de privacy.
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Buurtservicecentra
Het gemeentelijk beleid dient er op gericht te zijn om deze fundamentele
voorzieningen in de toekomst te laten voortbestaan, zodat buurtbewoners
individueel of in verenigingsverband samen kunnen blijven komen.

Aandacht voor de dieren
Gouda’s 50+ Partij vindt dat ten aanzien van het dierenwelzijnsbeleid de
gemeente haar wettelijke taken maximaal dient uit te voeren. Dit behelst de
noodopvang van dieren en het laten verwijderen van de openbare weg van dode
en gewonde dieren. Dit zowel uit humanitair oogpunt als uit oogpunt van
volksgezondheid.
Ook dient de gemeente de burger, indien nodig, te wijzen op de eigen
verantwoordelijkheid t.a.v. het houden van (gevaarlijke) dieren en het welzijn
van dieren (bijv. het houden van dieren in te kleine kooien of stallen).
Schadelijke dieren dienen alleen in uiterste noodzaak bestreden te worden. De
manier van bestrijden zal zo moeten geschieden dat het voor het dier het minste
lijden veroorzaakt.
Geen bouw- of graafactiviteiten tijdens de broedtijd op dat stuk grond.
Bij beslissingen van de gemeente, die invloed hebben op het leefgebied van
dieren in de vrije natuur, dient zoveel mogelijk rekening gehouden worden met
de dieren.
Gouda’s 50+ partij wil in geheel Gouda een opruimplicht voor hondenpoep.
Daar zal de gemeente streng op moeten controleren en handhavend optreden. De
gemeente moet zorgen dat er voldoende afvalbakken en hondenuitlaatplaatsen
zijn. Echter de hondenbezitter blijft zelf verantwoordelijk voor het weggooien
van de poep.
De gemeente heeft de verplichting om de hondenuitlaatplaatsen schoon te
houden.
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Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wettelijk moeten bestemmingsplannen elke 10 jaar worden herzien. Deze
termijn dient niet overschreden te worden. Bij de herziening dient er goed
overleg plaats te vinden met hen die een zienswijze indienen. Dit geldt ook voor
de belanghebbenden wanneer een wijziging in een bestemmingsplan
noodzakelijk is. Er dient naar gestreefd te worden de bestaande situatie zo goed
mogelijk te handhaven mits voldaan wordt aan de op dat moment geldende
wettelijke voorschriften.
Bij de herziening van zowel vigerende en de opstelling van nieuwe
bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de Structuurvisie, de
Woonvisie, het Mobiliteitsplan en het ISP (Intergemeentelijk Structuur Plan).
Teneinde de verliezen op de grondexploitatie zo beperkt mogelijk te houden
dient de ontwikkeling van Westergouwe voortvarend ter hand te worden
genomen.
Wijkontwikkeling is voor Gouda een belangrijk onderwerp.
Per wijk dient er een plan van aanpak voor woningbouw, voorzieningen en
bedrijfsvestiging te zijn, met richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting.
Inwoners dienen nauw betrokken te worden bij de planvoorbereiding,
besluitvorming, uitvoering en evaluatie van de plannen.
Er dient tijdig ingespeeld en regelmatig getoetst te worden op de steeds
wisselende vraag naar koop- en huurwoningen, seniorenwoningen en woningen
voor jonge starters op basis van een behoefteonderzoek.
Duurzaam bouwen is uitgangspunt voor alle bouwactiviteiten in de gemeente.
Bouwen van huurwoningen
Gouda’s 50+ partij is van mening dat de gemeente en de corporaties huizen en
appartementen in de sociale huursector moeten blijven bouwen om de schaarste
te bestrijden
Woning toewijzing
Bij het toewijzen van woningen zal op de doelgroep, gezinssamenstelling e.d.
gelet moeten worden. Dit mede om te voorkomen dat 55+ woningen zouden
worden toegewezen aan niet geëigende groepen.
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Wonen en Zorg
Er moeten voldoende betaalbare seniorenwoningen komen.
De gemeente kan door middel van afspraken met verhuurders en huurders
vastleggen welk aanbod van betaalbare seniorenwoningen en woningen met
woningaanpassingen voor ouderen gewenst is.
Beschikbaarheid
Gouda’s 50+ partij is voorstander de enorme leegstand in kantoren voor
bewoning aan te wenden. Zodoende kan het probleem van leegstaande kantoren
en een tekort aan goedkope huurwoningen opgelost worden.
De gemeente wijzigt waar nodig de bestemming van langdurig leegstaande
kantoren tot woningen

Onderwijs
Gouda als onderwijsstad dient het onderwijs daar waar mogelijk facilitair te
ondersteunen. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs dienen maximaal
de ruimte te krijgen om zich verder te ontplooien. Dat geldt niet alleen voor de
inhoudelijke onderwijstaken maar ook voor facilitaire voorzieningen zoals
goede huisvesting.
De gemeente zal structureel in overleg treden met de directie en besturen van de
onderwijsinstellingen ten einde veranderingen in facilitaire zaken directer aan te
kunnen pakken.
Indien mogelijkheden voor vestiging van een dependance op wetenschappelijk
en/of academisch onderwijsniveau aan de orde komen, dient de gemeente Gouda
faciliteiten te bieden om dit mogelijk te maken, zeker in het kader van de
regionale functie die Gouda binnen het onderwijs te bieden heeft.
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Onze partners in de stad
Gouda’s 50+ Partij heeft goede contacten met diverse partners in de stad o.a.





Wijkteams;
Woningbouwinstanties;
Politie;
Zorginstanties.

Wij streven naar intensivering van deze contacten.
Gouda’s 50+ Partij vindt een goed contact met de wijkteams in Gouda van
belang om de informatie vanuit de wijken te kunnen gebruiken bij ons beleid in
Gouda. Wij zetten ons in om in iedere wijk een contactpersoon voor ouderen en
mensen met een functiebeperking te hebben, om via die persoon beter in staat te
zijn de belangen van de 50-plussers en mensen met een functiebeperking te
kunnen behartigen.
Gouda’s 50+ Partij vindt de kwaliteit van wonen voor ouderen en mensen met
een functiebeperking heel belangrijk. Er is een tekort aan seniorenwoningen en
levensloopbestendige woningen, daarom is goed contacten met de Goudse
woningcorporaties noodzakelijk.
Gouda’s 50+ Partij vindt een veilige woon- en leefomgeving voor iedere
inwoner van Gouda, zeker voor ouderen en mensen met een functiebeperking,
een vereiste.
Gouda’s 50+ Partij vindt “zorg op maat” noodzakelijk.
Dit om het mogelijk te maken dat de ouderen zolang mogelijk zelfstandig met
de juiste zorg in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

www.gouda50plusPartij.nl

info@gouda50plus.nl
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