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Optimistisch Gouda

Ik ben trots op wat we hebben gerealiseerd in de 
afgelopen jaren. Wat is er veel veranderd in onze stad! 
Gouda staat er erg goed voor. Onze stad staat vijfde  
in de ranglijst met de meest aantrekkelijke woonsteden 
van Nederland en heeft de afgelopen periode veel 
prijzen binnengehaald. 

Gouda groeit en bloeit. En dat is ook nodig om ook de 
komende jaren een plek te zijn, tussen de grote steden 
en centraal in het Groene Hart, waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. Met plek voor iedereen, los  
van je afkomst, geaardheid of inkomen. 

Komende jaren gaan we verder op de progressieve, 
sociaal-liberale weg die u van ons kunt verwachten. 
Met een nieuwe lijst vol enthousiaste en gedreven 
kandidaten, werken we graag verder om Gouda  
nóg duurzamer, nóg actiever en nóg aantrekkelijker  
te maken. 

Ik hoop dat we op uw stem mogen rekenen om ook 
komende jaren als grootste 
partij van Gouda volle 
kracht vooruit te gaan 
met onze mooie stad!

Thierry van Vugt

Lijsttrekker  
D66 Gouda Gouda

 Duurzaam
 Actief
 Aantrekkelijk



Een leefbare stad met schonere lucht:
 We realiseren meer groen in de wijk
  We investeren in een klimaatbestendige stad
 De vervuiler betaalt
 We geven voorrang aan fietser, voetganger en OV
 We bouwen nieuwe huizen zonder gas
 We streven naar het instellen van een milieuzone

Diversiteit aan duurzame woningen en openbare 
gebouwen:
 We maken gebouwen die energieneutraal zijn
 We bouwen meer en verschillende soorten woningen
  We stimuleren gezamenlijk gebruik van faciliteiten,  

bijvoorbeeld kantine, gymlokaal of schoolplein

Leven in Gouda blijft voor toekomstige  
generaties betaalbaar:
 We zetten in op duurzaam gezonde gemeentefinanciën

Gelijke kansen en goed onderwijs:
 We gaan taalachterstanden tegen
  Doorstromen en doorleren wordt eenvoudiger
  We zetten in op betere afstemming tussen onderwijs, 

zorg en kinderopvang 

Eigen initiatief stimuleren:
  We geven Gouwenaren ruimte om met goede plannen 

de stad mooier en beter te maken
  We stimuleren inwoners om bij te dragen aan  

de veiligheid 
We ondersteunen nieuwe initiatieven en 
samenwerkingsvormen

  We stimuleren ondernemerschap van verenigingen  
en maatschappelijke organisaties

Iedereen doet zo veel mogelijk mee:
  We stimuleren groei en werkgelegenheid, met name 

in toerisme, maakindustrie en ict
 Minder mensen maken gebruik van een uitkering
  We creëren een bemiddelingspunt om Gouwenaren 

aan banen te helpen
  We willen armoede tegengaan
 We maken sport mogelijk voor iedereen
  We gaan jeugdwerkloosheid tegen en stimuleren 

stages en kennisuitwisseling
  We zetten in op praktijkgerichte opleidingen die 

aansluiten op de banen bij het bedrijfsleven

De zorgvraag centraal:
  De zorgvrager houdt zoveel mogelijk zelf de regie
 De zorg vindt thuis plaats, tenzij dat echt niet kan
  We investeren in preventie en betere zorg terwijl  

de kosten niet stijgen
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Een aantrekkelijke stad:
  Mooie historische stad in het Groene Hart:  

we koesteren beide elementen
 Een bereikbare stad gericht op de eisen van nu
  Een veilige stad met zorg voor alle generaties  

en voor elkaar
  We zetten in op voldoende handhavingscapaciteit  

en politie
  Een ondernemende stad zonder overbodige  

regels en met goede evenementen en  
culturele voorzieningen

  We maken Gouda klaar voor Gouda 750 jaar 
stadsrechten

 We laten Gouda schitteren als sterke stad!


