Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
Gouda Vitaal
Vernieuwend, Lokaal & Betrokken

Het percentage inwoners in Gouda van 45 jaar en ouder is 49,5%. Tien jaar geleden was dit
percentage veel lager. De komende jaren zal dit percentage nog verder toenemen: met elkaar
worden wij steeds ouder.
Gouda Vitaal ziet de veranderende leeftijdsopbouw niet als probleem, maar vindt het wel belangrijk
om hier rekening mee te houden bij het maken van keuzes voor onze stad. Een vitale stad is een
stad waar jong en oud prettig met elkaar samenleven en voorzieningen op orde zijn. Gouda Vitaal
is de lokale politieke partij voor iedereen in Gouda, voor alle leeftijden en met veel aandacht voor
onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Gouda Vitaal zet zich ook in voor de vele
vrijwilligers en mantelzorgers die onze stad samen met alle andere inwoners, organisaties en
bedrijven tot een vitale gemeenschap maken. Daarom is Gouda Vitaal als lokale partij in de Goudse
politiek van Vitaal belang.

1. Veiligheid
Elke inwoner van Gouda heeft recht op veiligheid. Mensen voelen
zich echter vaak niet veilig. Gouda Vitaal wil dat de gemeente de
veiligheid bevordert door te zorgen voor:
 goede straatverlichting.
 veilige fiets- en wandelroutes.
 goed onderhouden groen.
 snelle reparatie van trottoirs en fietspaden (direct na melding).
 sneller en vaker preventief strooien op fietspaden.
 Meer politie en handhaving op straat, de wijkagent moet in alle
wijken hulpvaardig en aanspreekbaar aanwezig zijn.
 snel reageren op meldingen over onveilige situaties.
 stimuleren van het opzetten van ouderennetwerken.
 strenger optreden bij mishandeling
Gouda Vitaal wil dat er servicepunten komen in leegstaande panden. Beheerd door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld de stalling van fietsen beheren en kleine
fietsreparaties uitvoeren. Deze servicepunten kunnen de stad voorzien van fietsoplaadpunten,
(rolstoeltoegankelijke) toiletten, kluisjes en pakketservices.
2. Toegankelijkheid
Gouda telt onder haar inwoners een groot aantal mensen met een beperking. Gouda Vitaal zal zich
er sterk voor inzetten dat bij nieuwbouw en renovatie de gemeente en belangenorganisaties in een
vroeg stadium advies kunnen geven over de toegankelijkheid. Veel parkeerplaatsen voor
gehandicapten voldoen bijvoorbeeld niet aan de juiste maatvoering.
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Gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis parkeren op de openbare weg. Het
doel van betaald parkeren is reguleren van parkeerdruk en mensen te stimuleren met de fiets of het
OV te komen. Voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart is dit geen optie.
Gouda Vitaal wil dat er meer openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletten komen in Gouda, uit
onderzoek blijkt dat er hiervan op dit moment onvoldoende zijn. De gemeente dient samen met
ervaringsdeskundigen, ondernemers en horeca een plan van aanpak op te stellen om invulling te
geven aan een omgeving die ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk is.
3. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer
Wij staan voor passend openbaar vervoer voor iedereen. Het is nog steeds verbazingwekkend dat
Gouda een station heeft zonder aanvullend openbaar vervoer. Station Goverwelle heeft geen
bushalte. De wijken Middenwillens en Achterwillens zijn in het geheel niet bereikbaar met openbaar
vervoer. Er rijdt op doordeweekse dagen alleen een buurtbus, die niet toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. In het weekend zijn deze wijken onbereikbaar met het openbaar vervoer. Gouda
Vitaal wil dat buslijn 3 met een aanpassing in de route ook stopt bij Station Goverwelle en in de
wijken Middenwillens en Achterwillens.
4. Werk en inkomen
De positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt is problematisch. Gouda Vitaal wil dat de gemeente
hen actief en voortvarend bemiddelt naar werk en hierover actief in contact treedt met bedrijven. De
ervaring van ouderen moet worden ingezet bij het inwerken van jongeren. Daarvoor worden
tandembanen ingevoerd. Gouda Vitaal wil daarnaast dat de gemeente de mogelijkheden voor
armoedebestrijding en schuldhulpverlening optimaler gaat benutten.
5. Wonen
Voor jongeren is nauwelijks betaalbare woonruimte beschikbaar, gezinnen hebben onvoldoende
mogelijkheden om door te stromen. Voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, zijn er te weinig
betaalbare, passende woningen beschikbaar. Wij zetten in op de volgende punten:
 Nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen.
 Voldoende betaalbare en toegankelijke huurvoorraad
voor mensen met een beperking, lagere inkomens en
ouderen.
 Een verbod op het opkopen van woningen door
beleggers, zodat woningen betaalbaar blijven voor
particulieren.
 Geen verkoop van sociale huurwoningen.
 Een groter aanbod van levensloopbestendige
woningen en kangoeroewoningen.
 Actieve ondersteuning van ouderen en mensen met
een beperking bij het vinden van een passende
woning, als zij daar behoefte aan hebben.
 Om doorstroming te stimuleren moet een
verhuisvergoeding tot de mogelijkheden behoren.
 Vormen van groepswonen voor ouderen en mensen
met een beperking worden mogelijk gemaakt.
 Starters en doorstromers op de woningmarkt moeten meer kansen krijgen op betaalbare huuren koopwoningen. Hierbij moet meer rekening kunnen worden gehouden met sociale en
economische binding aan Gouda.
 Een actief vergunningensysteem voor koop- en huurwoningen tot een bepaald prijsniveau om
de sociale en economische binding beter te kunnen borgen.
 Leegstandsbelasting toepassen op meer stadsdelen om de omvorming naar woningen te
stimuleren.
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6. Participatie
Gouda Vitaal hecht grote waarde aan participatie van de inwoners van Gouda en vindt het belangrijk
om gebruik te maken van hun kennis en kunde. Lokaal beleid maak je samen met de inwoners.
Belanghebbenden moeten vanaf het begin worden meegenomen in een besluitvormingstraject,
waarin alle belangen en overwegingen op tafel komen om een integrale afweging mogelijk te maken.
Ook is in de praktijk gebleken dat er meer draagvlak ontstaat door belanghebbenden vroegtijdig te
betrekken bij ontwikkelingen van initiatieven. Dat kan vertraging en hoge kosten als gevolg van
juridische procedures voorkomen. Gouda Vitaal ziet hier ruimte voor een lokale ombudsfunctie.
7. Welzijn
Er moet meer aandacht komen voor het isolement en de vereenzaming van ouderen en mensen
met een beperking. Gouda Vitaal is van mening dat burgerparticipatie en buurtinitiatieven actief
moeten worden ondersteund en worden uitgebreid. Hiervan zijn in Nederland tal van geslaagde
voorbeelden waaronder ook in Gouda, zoals bijvoorbeeld de Lief & Leedstraten, waar mensen extra
naar elkaar omkijken. Dit gebeurt volgens Gouda Vitaal momenteel nog op een te kleine schaal.
Gouda Vitaal wil er op inzetten dat lokale stichtingen belangrijker worden voor de leefbaarheid van
de buurt. Ook krijgen zij, zeker in deze periode van de coronapandemie en de periode daarna,
voldoende capaciteit en budgetruimte om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen komen te staan.
Daarnaast krijgen zij taken rond administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van
laaggeletterdheid. Ook is ondersteuning op gebied van digitale vaardigheid van belang, aangezien
digitalisering een steeds grotere rol speelt in de moderne samenleving.
De grote rol van bewoners in vrijwilligerswerk en mantelzorg als cement voor de samenleving moet
meer worden erkend en gefaciliteerd. De gemeente moet de particuliere initiatieven voor blijvende
deelname van ouderen in de leefomgeving bevorderen en faciliteren.
8. Zorg
De zorg staat onder grote druk door bezuinigingen, overbelasting en tekort aan zorgverleners, zowel
aan professionals als aan vrijwilligers. De gemeente moet menselijke en betaalbare zorg blijven
bieden. Dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking van alle leeftijden wordt zoveel
mogelijk in de buurt georganiseerd.
Wij staan er als Gouda Vitaal voor dat niemand tussen wal en schip valt. Wij kijken wat mensen
nodig hebben en zorgen dat zij in aanmerking komen voor passende voorzieningen en
hulpmiddelen. Er wordt aangesloten bij initiatieven voor o.a. bewegen en gezond eten,
stadsmoestuinen en buurt(service)centra waar gezamenlijk gegeten kan worden.
9. Duurzaamheid
De gemeente moet voortrekker zijn op het gebied van
duurzaamheid, door bijvoorbeeld duurzame eisen te stellen aan
aanbestedingen, vervoer CO2-vrij te maken en vegetarische
menu’s en hapjes als standaard aan te bieden in gemeentelijke
restaurants en bijeenkomsten.
Gouda Vitaal wil dat de gemeente woningeigenaren en
corporaties stimuleert om hun woningen op een andere manier
te verwarmen dan met aardgas. Gouda Vitaal wil dit financieren
met geld dat Gouda hiervoor van het Rijk ontvangt. Wij vinden
de kosten voor veel, niet financieel krachtige Gouwenaars te
hoog om zelf te kunnen financieren. Als het Rijk de subsidie
stopt, moet bekeken worden of de gemeente de subsidie zelf
kan verstrekken.
Maatregelen zoals isolatie van woningen, zonnepanelen en
warmtepompen krijgen warme steun van Gouda Vitaal.
Voor de beheersing van de grote hoeveelheid regenwater die
soms in één bui valt, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk
groen in de stad is. Daarbij zijn de tuinen van woningen heel
belangrijk. Gouda Vitaal stimuleert inwoners om hun tuin te
vergroenen in plaats van te verstenen. De gemeente moet daarnaast ook gestimuleerd worden om te
vergroenen, bijvoorbeeld door aan te dringen op hangende tuinen. Beplanting en water kunnen echt
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een opkikker gebruiken, van oeverbeheer tot waterdoorlatende bestrating en wateropvang onder
parkeerplaatsen. Dit geeft minder overlast tijdens stortbuien. Dit helpt bij het voorkomen van
wateroverlast en om verkoeling aan te brengen in de stad. Ook speelplekken en schoolpleinen kunnen
vaak groener aangekleed worden.
10. Inclusieve samenleving
Het VN-verdrag Handicap geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke
behandeling en gelijkwaardig meedoen. Of het nu gaat om naar school gaan, passend wonen,
werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer of vrijetijdsbesteding: het verdrag verplicht
de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang
te boeken. Deze mensenrechten zijn echter in de praktijk vaak niet of nauwelijks te verzilveren; dat
moet dus veel beter. De gemeente Gouda zet in op strenge naleving van het VN verdrag handicap in
alle sectoren. Wij streven een inclusieve samenleving na.
11. Onderwijs
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daarnaast is het belangrijk dat de scholen waar de kinderen
dit onderwijs ontvangen een goede huisvesting met een goed binnenklimaat hebben. Zwakke scholen
met verhoudingsgewijs veel leerlingen met een achterstand worden wat Gouda Vitaal betreft extra
ondersteund. De gemeente gaat een alternatief programma voor vroegtijdig schooluitvallers aanbieden.
Op alle scholen wordt gezond eten in kantines aangeboden. De gemeente Gouda biedt aan Campus
Gouda leerzame en actuele stages en studieopdrachten aan.
12. Jongeren
Met veel jongeren gaat het vandaag de dag niet goed. Dit komt onder andere door de wooncrisis, de
coronacrisis, studieschuld, hoge prestatiedruk, een slechte mentale gezondheid onder jongeren,
slecht toekomstperspectief en klimaatverandering. Voor hen die in problemen komen, is adequate en
passende jeugdzorg nodig. Elke jongere die hulp nodig heeft hoort hulp te krijgen.
Meer jongerenwerkers op straat geeft een preventieve werking. Er komen speciale projecten tegen
pesten en kindermishandeling. Jongeren van alle leeftijdsgroepen zijn Gouda Vitaal dierbaar, ook als
ze nog geen stemrecht hebben.
13. Sport
Sport en spel bevorderen integratie en participatie, ook voor ouderen en mensen met een beperking.
Er komen naast sportvoorzieningen voor jongeren, ook sportvoorzieningen voor ouderen in de
openbare ruimte, mede op basis van lokale initiatieven en wensen, zoals onder andere schaaktafels,
beweegtuinen en trim- en jeu de boulesbanen.
14. Recreatie
De natuur- en recreatiegebieden en de stadsparken rond en in
Gouda vervullen een grote rol als groene long en als wig
tussen de bebouwing. Ze moeten toegankelijker worden
gemaakt voor ouderen en mensen met een beperking. De
gemeente bevordert de plaatsing van oplaadpunten voor
elektrische fietsen. Er moeten meer rustplekken in parken en
recreatiegebieden komen, zodat het maken van langere
wandelingen voor iedereen mogelijk wordt.

Pagina 4 van 5
Verkiezingsprogramma Gouda Vitaal 2022 – 2026

15. Dieren
Er moet meer aandacht komen voor dierenwelzijn en dierenleed. Bedreigde
diersoorten moeten beschermd worden, vleermuizen moeten we
bijvoorbeeld koesteren als muggenjagers. Eenvoudige en effectieve
ingrepen zoals sedumbedekking op de bushaltes zijn goed voor de insecten
en dus de vogels. Dergelijke initiatieven zien we als Gouda Vitaal van vitaal
belang: een stad is een leefomgeving en moet en mag geen steenwoestijn
worden. Hondenbelasting wordt afgeschaft en er wordt ingezet op omheinde
hondenlosloopgebieden verdeeld over de stad, waar hondenbezitters van
alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.
16. Ondernemers
Ondernemers zijn de motor van onze economie: zij zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en
werkgelegenheid. Gemeente Gouda dient Ondernemers hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en
waar nodig te begeleiden.
Gouda Vitaal zet in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ondernemers houden
rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door
energie te besparen, afval te scheiden of mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst te
nemen. Wij staan voor een vitale stad met een vitaal en divers ondernemersklimaat.
17. Financiën
Het is van groot belang dat de gemeentelijke financiën op orde zijn. Dit kan allereerst worden bereikt
door meer focus te leggen op de kerntaken van de gemeente. Een goed sociaal beleid is voor Gouda
Vitaal hier een onderdeel van. Door het beleid van de Rijksoverheid stijgen de lasten voor de burgers
de komende jaren fors, terwijl helaas voor een hele grote groep mensen hun inkomen achterblijft. Dit
betekent dat de gemeente zich moet inzetten om de gemeentelijke lasten te beperken; en zeker niet te
laten stijgen. Dit vereist dat de financiën op orde zijn en de uitgaven worden beheerst. Met name de
ontwikkeling en realisatie van (ruimtelijke) plannen dienen daarom vooraf meer expliciet te worden
getoetst op kosten en haalbaarheid. Achteraf dienen de kosten hiervan ook transparant te worden
gemaakt, ook wanneer plannen niet worden gerealiseerd, om het kostenbewustzijn te vergroten. Gouda
Vitaal wil hiermee onnodige uitgaven in de toekomst beteugelen.
18. Gemeentelijke overheid
Gouda Vitaal vindt het belangrijk dat de gemeente makkelijk en laagdrempelig te benaderen is. Dat
betekent ook telefonisch en schriftelijk bereikbaar zijn: niet alleen digitaal.
De rol van de gemeentelijke overheid verandert. De gemeente moet bewonerskracht faciliteren en
talenten van bewoners stimuleren en inzetten. Ook moet er meer aandacht zijn voor de menselijke
maat. De overheid moet haar inwoners meer stimuleren in plaats van dwingen. Ambtenaren moeten
een stimulerende rol vervullen in de netwerksamenleving en affiniteit hebben met de gemeente Gouda.
Er moet bevorderd worden dat er meer ouderen en mensen met een beperking komen in
adviescommissies voor huisvesting, Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), bijstand, e.d.
19. Vitale bestuurscultuur
Niet alleen de leefomgeving van Gouda kan een verkoelende opkikker gebruiken, ook over de soms
enigszins verhitte bestuurscultuur is de laatste jaren veel te doen geweest. Dat moet wat Gouda Vitaal
betreft echt beter. Mensen moeten het vertrouwen in de politiek en overheid terugkrijgen. Dit betekent
een betrokken en betrouwbare overheid die er voor de burger is, met meer transparantie en een bestuur
dat een afspiegeling is van de samenleving. De communicatie moet helder en compleet zijn. Er is geen
ruimte voor symboolpolitiek. De politiek moet het gemeentelijk apparaat niet opzadelen met
onmogelijke opgaven en doelstellingen. De gemeenteraad moet haar controlerende rol serieus nemen
en oppakken.
Gouda verdient een vitale aanpak van alle boven genoemde punten.
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