
Beste inwoner van Gouda,
Wij zijn in Gouda de grootste lokale politieke partij. Wij staan niet aan de zijlijn 
maar wij besturen mee: een stem op ons is dus een stem die meetelt. 
Wij zijn er voor jongeren, voor ouderen, voor iedereen in Gouda. 

Inmiddels zijn wij acht jaar actief in de Goudse politiek en wij hebben een fris 
geluid laten horen. In het college werken wij samen met meerdere partijen en 
wij hebben ons daarbij als een betrouwbare teamspeler bewezen.  Door onze 
opstelling hebben wij duidelijk invloed op het bestuur van Gouda gekregen en 
zijn belangrijke veranderingen gerealiseerd. 

In deze verkiezingskrant kunt u onze resultaten terugvinden en ook  onze  
plannen voor de toekomst. 

Graag willen wij de komende vier jaar met veel ambitie de volgende stappen  
zetten. Daarom vragen wij u om op 21 maart naar het stemlokaal te gaan en op 
ons te stemmen. Op weg naar een beter en positiever Gouda met kansen voor 
iedereen. 

Met vriendelijke groeten, 
Jan de Laat, Lijsttrekker van Gouda Positief.
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Het team van Gouda Positief

Ik ben Sjane-Marie Koppers, 53 jaar geleden geboren in  
Achthoven, een gehucht tussen De Meern en Montfoort.  
Inmiddels woon ik met heel veel plezier in de Goudse  
binnenstad met mijn man, zoon en dochter. In mijn vrije tijd 
roei ik graag op de Breevaart. Na de verkiezingen in 2014 ben  
ik gestart als burgerraadslid en heb gewerkt als vrijwilliger 
in de schuldhulpverlening. In mijn dagelijks werk gaat het er 
vooral om dat je wat bereikt en op een open en constructieve 
manier met anderen samenwerkt. Ik zou dit ook meer in de 
politiek en praktijk willen zien, zeker als het gaat om het  
voorkomen van armoede en schulden. 

Lijst Gouda Positief, 

1
Jan de Laat

Ik zet mij in voor  
een gezond en  
ondernemend Gouda. 

Ik ben Jan de Laat, 56 jaar jong, en woon ruim 16 jaar in de wijk Bloemendaal. Ik ben getrouwd en vader van twee 

dochters en een zoon die alle drie op de middelbare school zitten. Mijn hobby’s zijn gitaar spelen, motorrijden,  

filosofie, sporten, reizen en Spaans. In de afgelopen raadsperiode was ik wethouder en heb genoten  van het  

werken en bouwen aan Gouda waar plaats is voor iedereen die wat van het leven wil maken. De stad financieel veel 

gezonder maken, het verlagen van de OZB, een stad die bruist, het zorgen voor een goede samenwerking met onze 

ondernemers en met collega’s in de regio: dat alles geeft mij veel energie.

Lijst Gouda Positief,

2
Sjane-Marie Koppers

Ik zet mij in voor  
een armoedevrij Gouda.

Mijn naam is Wim Schmidt geboren in Roosendaal,  
Noord-Brabant. Samen met mijn vrouw woon ik al 40 jaar  
met veel plezier in Gouda waarvan de laatste 4 jaar in de  
wijk Plaswijck. Ik ben voor velen bekend als filiaalmanager bij  
Albert Heijn van de drie vestigingen in Gouda. Inmiddels ben ik 
gepensioneerd en zet ik mij al vanaf het begin met hart en ziel 
in voor Gouda Positief. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor 
mensen die administratieve hulp nodig hebben. Ik let graag 
“op de kleintjes” en wil dat Gouda financieel gezonder wordt 
zodat we meer ruimte krijgen voor het verbeteren van Gouda. 

Lijst Gouda Positief, 

3
Wim Schmidt

Ik zet mij in voor een 
financieel gezond Gouda.

Ik ben Rachid Karkache, 50 jaar, getrouwd en vader van vier 
kinderen. In mijn dagelijks werk ben ik ambtenaar bij de 
Douane Schiphol passagiers. In mijn vrije tijd sport ik graag en 
besteed ik zoveel mogelijk tijd aan het leggen van contacten 
met mensen in de stad. Ik merk dat verschillende bevolkings-
groepen in de stad nog steeds langs elkaar heen leven en dat 
is niet goed voor het imago en de leefbaarheid van de stad op 
langere termijn. We moeten in dialoog blijven, elkaar aanspre-
ken en samen met oplossingen komen. Dit allemaal komt ten 
goede aan het imago van ons mooie Gouda. 

Lijst Gouda Positief, 

4
Rachid Karkache

Ik zet mij in voor een 
veilig en leefbaar Gouda.

Ik ben Jitske Janmaat, 41 jaar, en woon met mijn dochter van 
10 en zoon van 7 in Bloemendaal. Mijn boterham verdien ik als 
bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Daar werk ik aan een het verbeteren van de samenwerking  
tussen de verschillende organisaties in de strafrechtketen,  
zoals politie, openbaar ministerie, rechtspraak, reclassering.  
Te vaak zie je dat protocollen, regeltjes en organisatie- 
structuren rondom de veiligheid en sociale problematiek  
elkaar tegenwerken. Ik wil in de Raad mij hard maken voor 
meer ruimte voor de burger en de professional om te doen  
wat nodig is. Kortom: werken aan meer zin en minder onzin!

Lijst Gouda Positief, 

5
Jitske Janmaat

Ik zet mij in voor een 
weerbare jeugd in Gouda.

Mijn naam is Theo Kerstholt. Ik ben geboren in Groningen, 
maar ik woon sinds 10 jaar Gouda. Ik ben vader van drie  
kinderen, waarvan de jongste in Gouda is geboren. Mijn vrouw 
en ik houden van steden die historie uitstralen. We genieten 
dan ook elke dag van de Goudse binnenstad. In mijn vrije tijd 
ben ik graag sportief bezig: fietsen, hardlopen en wielrennen. 
Als amateurfotograaf ben ik veel in de natuur te vinden.  
In mijn dagelijks werk ben ik verander- en leanmanager.  
Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de lokale 
Goudse samenleving. Het is voor mij nu het juiste moment 
voor een nieuwe uitdaging.

Lijst Gouda Positief, 

6
Theo Kerstholt

Ik zet mij in voor  
veiligheid, fijn wonen  
en verbinding.

Ik ben geboren in Den Haag, maar sinds mijn eerste levensjaar 
woon ik in Gouda. In de wijk Bloemendaal ben ik opgegroeid 
en heb de omgeving zien veranderen van een zandvlakte naar 
een behoorlijke stad. Nu ben ik 43 en vader van een dochter 
van 23. Vanaf de jaren 90 was ik actief als DJ en organiseerde ik 
“feestjes” in en rondom Gouda. Als programmeur van So What! 
heb ik nieuwe en oude artiesten naar Gouda gebracht.  
Vier jaar terug heb ik mij al op de achtergrond ingezet voor 
Gouda Positief, maar nu wil ik dus zelf als raadslid aan de slag 
en wil een stempel kunnen drukken op de toekomstige  
ontwikkeling van de stad.

Lijst Gouda Positief, 

7
Maurice Veurman

Ik zet mij in voor 
‘de Gouwenaar’ 
van toen en nu.

Ik ben Toby Tredgett, Brit van geboorte, maar ben als een echte 
Goudse kaaskop in Nederland opgegroeid. Ik ben getrouwd 
met een Drentse en ben vader van vier zonen. Ook al voel ik mij 
een  Europeaan, ik word nog elke dag warm als ik de Markt op 
loop en het mooie stadhuis zie: hier voel ik mij thuis. In mijn  
dagelijks leven ben ik Horeca ondernemer/intermediair.  
Ik houd van koken en bespeel de Lage landen doedelzak.  
Ik zou graag zien dat de woonruimte boven winkels weer 
benut wordt en dat na 18:00 ’s avonds de stad ook levendig 
en leefbaar is. Laten we zorgen dat Gouda een levendige stad 
blijft met connecties naar de buitenwereld. 

Lijst Gouda Positief, 

8
Toby Tredgett

Ik zet mij in voor een 
kleurrijk en positief Gouda.

Ik ben Patricia Vos, 26 jaar, geboren en getogen in Gouda. Ik 
ben de oudste dochter van een Indische vader en Nederlandse 
moeder, die beiden uit Den Haag komen.  In het dagelijks leven 
run ik een Escaperoom. Het is leuk om een bedrijfje te hebben 
en alles van A tot Z te regelen. Ik wil mij graag inzetten voor 
de jongeren in Gouda. Na de middelbare school trekken veel 
jongeren weg uit de stad. Ik wil het interessant maken om in 
Gouda te blijven wonen of om terug te keren. Het liefst zou ik 
willen dat mensen zich verbonden gaan voelen met Gouda en 
daarom nooit meer vertrekken. 

Lijst Gouda Positief, 

9
Patricia Vos

Ik zet mij in voor jongeren 
en een bruisende 
binnenstad.

Ik ben Dejana Dupovac, geboren op 13 juni 1974 in Sarajevo.  
In april 1993 ben ik als vluchteling naar Nederland gekomen. 
Na eerst in Bodegraven en Nieuwerbrug te hebben gewoond 
ben ik in 2004 naar Gouda verhuisd. Ik geniet van mijn twee 
kinderen en het onderhouden van sociale contacten. 
Onderdeel van een gemeenschap zijn is belangrijk voor mij.  
Ik werk ruim 10 jaar als senior medewerker bedrijfsbureau  
bij SSC-I Gouda voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Na 25 jaar in Nederland wil ik mij graag inzetten voor de 
Goudse samenleving. Gouda is een prachtige stad met alles 
wat je als bewoner nodig hebt.

Lijst Gouda Positief, 

10
Dejana Dupovac

Ik zet mij in voor 
Gouda en gezin.

Voor het gehele programma kijk op www.goudapositief.nl

 1. Geen geldverspilling 
De schuldpositie moet fors naar beneden: de drie colleges voor ons hebben onze schuld ieder met 100 miljoen verhoogd.  
Met onze inbreng is deze in de afgelopen 4 jaar met 30 miljoen verlaagd, terwijl de stad zich goed heeft ontwikkeld. Wij zijn zuinig 
met Gouds geld: de schulden moeten verder naar beneden voor een gezonde toekomst van nieuwe generaties Gouwenaars.  
Zeker als de rente gaat stijgen. We willen niet-strategisch vastgoed waar mogelijk verkopen. De gemeentelijke belastingen moeten 
verder omlaag, zodat Gouda snel uit de Top 10 van steden met de hoogste lasten verdwijnt.

 2. Verstandig investeren
Wij willen investeren als het rendement van de investering duidelijk is en het risico acceptabel. Daarmee bedoelen wij dat  
nut- en noodzaak van uitgaven duidelijk vaststaat. Een voorbeeld is de beperkte investering die gedaan is voor Goudasfalt, een 
burgerinitiatief. Hier is goed onderhandeld en gecontracteerd met verkoper en initiatiefnemers. Subsidies zijn voor ons niet  
vanzelfsprekend. In 2016 heeft de gemeente Gouda € 204,66 per inwoner besteed; Woerden, qua omvang te vergelijken met Gouda, 
besteedt gemiddeld € 93,74 per inwoner aan subsidie: dat stemt tot nadenken. Initiatieven en instellingen die veel doen aan het 
verbeteren van de sociale cohesie in Gouda, ongeacht afkomst, sociale status en politieke/religieuze kleur, kunnen op onze  
sympathie rekenen. Gesubsidieerde instellingen bieden wij onze hulp aan om hen via ons netwerk te leren op eigen benen te staan.

Ons verkorte verkiezingsprogramma

11. Jan Willem Eelkman Rooda  • 12. Dymphna Bazen  • 13. Soufyan El Yaakoubi  • 14. Brigitte Dreher  • 15. Alwin van der Heide  • 16. Elizabeth Witzier-van Welie  • 17. Ceriel Lodiers  • 18. Marjolijn Rispens  
19. Johan Weeber  • 20. Feikje Wittermans  • 21. Jos Verhulst  • 22. Els van der Naalt  • 23. Jan van Lokhorst  • 24. Geertruida den Hollander-Boersma  • 25. Herman Schoenmaker

 3. Een leefbare stad
Wij willen een betaalbare woning voor alle woningzoekers. Het aanbod van woningen in het midden-huursegment (rond € 800) is 
veel te laag. Het lukt starters maar heel moeizaam om betaalbare woonruimte te vinden. Nu zijn in Gouda nog voldoende locaties 
waar woningen gebouwd kunnen worden: leegstaande of verouderde gebouwen of rommelige terreintjes. Nieuwbouw moet altijd 
vergezeld gaan van een creatief plan om groen aan de stad toe te voegen. Het aantal inbraken moet naar beneden. Meer en slim-
mer cameratoezicht, maar ook meer politie en toezichthouders. Waar de politie geen capaciteit kan leveren moeten surveillanten 
van (particuliere) beveiligingsbedrijven preventief werken. Delen van het veiligheidsdossier moeten worden overgedragen aan een 
wethouder. Deze kan integraal de regie pakken op groepen die problemen veroorzaken, in combinatie met een goede jeugdzorg 
als perspectief op ander gedrag. Wij willen een schone stad: Gouda kan trots zijn op de beste warenmarkt, beste bibliotheek, beste 
binnenstad, maar een schone en goed onderhouden stad zijn wij zeker niet. Bewoners ergeren zich volop (top 5 ergernis) aan te 
volle vuil/papier/glascontainers, zwerfvuil op straat, in perken en in het water of slecht onderhouden groen en wegen. Om te  
zorgen dat iets wat schoon is, ook schoon blijft, willen wij strenger handhaven. Dat kost geld, maar dat hebben wij er voor over. 
Gouda moet goed bereikbaar zijn te voet, per fiets, openbaar vervoer en met de auto, en voorzien zijn van goede parkeer- 
voorzieningen. Toeristen en bezoekers aan de Goudse binnenstad moeten snel en gemakkelijk in en op de daarvoor bedoelde  
parkeergarages- en terreinen parkeren. En dit moet goedkoop zijn: de eerste twee à drie uur zijn gratis. 

 4. Werken en leren
Samen met ondernemers meer banen creëren: al sinds onze oprichting zetten wij ons in voor het stimuleren van werkgelegen-
heid voor iedereen. Gevestigde bedrijven koesteren wij als kostbaar bezit: zij zijn de motor van onze economie. Zij creëren kansen, 
welvaart en banen. Plaatselijke bedrijven willen wij als eerste de gelegenheid bieden mee te dingen bij aanbestedingen en inkoop 
van werkzaamheden. En wij verwachten dat wij onze lokale ondernemers kunnen vragen mensen aan het werk te helpen. De lokale 
lasten voor ondernemers moeten verder omlaag en openingstijden mogen wat ons betreft geheel vrijgegeven worden. 
Passende stages voor jongeren zijn belangrijk. Wij willen onze goede verstandhouding met de ondernemers van Gouda inzetten 
zodat elke jongere, ongeacht zijn/haar achtergrond, een passende stageplek vindt. Aandacht voor het voorkomen van schulden en 
zo vroeg mogelijk signaleren en ingrijpen vraagt om nauwe samenwerking, daarna is snelle actie is essentieel.

 5. Zorg
Zorg is belangrijk voor jong en oud. Wij willen zorg met een betere kwaliteit en lagere kosten. Kies zorgaanbieders die innovatief  
organiseren en samenwerken, en die daarmee onnodige kosten voorkomen en kwalitatief goede zorg leveren. Voor de jeugd is één 
regisseur per gezin/jongere nodig. Dat moet een kundig iemand zijn die het vertrouwen geniet van de jongere en die stevige keuzes 
kan maken. Er moet geen overlap in het zorgaanbod voor een jongere zitten: dat demotiveert en is bovendien duur. Zorgaanbieders 
moeten gestimuleerd worden om samen te werken. Wij vinden het belangrijk dat jongeren een goede toekomst hebben en wij zetten 
ons graag in om dit voor onze kwetsbare jeugd te bereiken. Terugkeer naar werk betekent ervaring opdoen mogelijk maken. Wij zijn 
voor een sociaal vangnet in Gouda wanneer dat nodig is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee doet. Wij vinden 
dat in Gouda veel meer aandacht dan nu moet uitgaan naar het voorkomen van armoede en het eerder signaleren van problemen bij 
schulden. De toegang moet laagdrempelig zijn, bij voorkeur in de wijken zelf. Alle instanties (professioneel en vrijwillig), bedrijven en 
bewoners moeten gaan samenwerken om snelle melding en hulp mogelijk te maken. In de aanpak verdienen jongeren extra aandacht, 
vooral de jongeren in gezinnen die al langer in armoede leven. Starten met schulden op jonge leeftijd is meestal het begin van een leven 
in armoede. Voor huishoudens die langere tijd van de Voedselbank in Gouda afhankelijk zijn willen we mogelijk maken dat voldoende 
gezond voedsel beschikbaar is. Dat is vooral belangrijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

 6. Sociaal
Gouda Positief wil er voor alle Gouwenaars zijn. Wij denken niet langs de lijnen van geloof, afkomst of politieke kleur. Wij zijn voor 
een samenleving waarin wij ook daadwerkelijk goed met elkaar omgaan en aan de slag gaan om van Gouda een stad te maken 
waar het goed wonen, werken en leven is. Wij waarderen mensen die daarin het initiatief nemen en met goede ideeën en  
voorstellen komen. In Gouda zijn zeer veel vrijwilligers actief en het bruist van de activiteiten. En dat alles komt vanuit de mensen 
zelf. Maar, wij willen meer aandacht voor het mogelijk maken van initiatieven door en voor jongeren. Of het nu om bouw-  
evenementen of andersoortige vergunningen gaat, in onze ogen laat het gemeentebestuur voor- en tegenstanders van een  
initiatief nog te veel aan hun lot over. Integratie betekent zo snel mogelijk weer meedoen zonder obstakels. Wij vinden het  
belangrijk dat nieuwe Nederlanders zich snel onderdeel voelen van de Goudse maatschappij. Het snel leren van de Nederlandse 
taal, ondersteuning bij de administratieve rompslomp in onze gedigitaliseerde samenleving vol met loketten voorkomt problemen. 
Voor mensen die vatbaar zijn voor radicalisering willen wij een concrete aanpak en “bewaking”.

 7. Onze andere aanpak: Goochem Gouda 
Gouda Positief onderscheidt zich als een partij van pragmatische denkers, doeners en doorzetters. 
Goochem Gouda staat voor een goede en hechte samenwerking tussen burgers, instellingen, bedrijven en gemeente: 
“samenwerken is het nieuwe innoveren”.  Wij willen dat de gemeente Gouda veel meer extern en doelgericht wordt en in het belang 
van onze burgers, bedrijven en instellingen op een efficiënte manier dingen mogelijk maakt. 



Financiën stad verder verbeteren
•	 Schuldpositie fors naar beneden
•	 Gemeentelijke belastingen verder omlaag
•	 Verstandig investeren/uitgeven

Gemeentelijke zorg op maat maken voor de hulpvragers
•	 Eén regisseur met overzicht per gezin/jongere
•	 Terugkeer naar werk: ervaring opdoen meer mogelijk maken
•	 Armoede en schulden: gemeente moet eerder helpen

Gouda leuker en schoner
•	 Meer ruimte voor leuke initiatieven en begeleiding daarvan
•	 Afval scheiden en ophalen: meer waar voor ons geld
•	 Beheer groen/wegen/trottoirs : op peil brengen en houden

Veiligheid onorthodox aanpakken
•	 Inbraken bestrijden met beveiligers
•	 Harde en duidelijke aanpak (opgroeiende) criminelen
•	 Veiligheidswethouder naast burgemeester

Ondernemen, werken en leren mogelijk maken voor iedereen
•	 Passende stages en werk voor elke jongere, ongeacht afkomst
•	 Realisatie ICT universiteit
•	 Samen met ondernemers meer banen creëren

Wonen 
•	 Meer en betaalbaar bouwen voor alle woningzoekenden (jongeren, gezinnen, nieuwe Gouwenaars)
•	 Creatieve plannen voor meer groen in de wijken en meer groen bij elk nieuwbouwproject

Speerpunten 2018 - 2022


