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Update gebeurtenissen in de Beste Binnenstad 2015-2017

Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager,

Gouda wereldhoofdstad van Kaas: 6 april is het Kaasmarktseizoen 2017 begonnen en meteen was het
gezellig druk in de stad. Voor een eerste kaasmarkt boven verwachting, we hopen dat dit doorzet. Inmiddels
kijken het DOE platform, de gemeente, de Bredeschool, de horeca en de organisatie van Sensation kaas
samen met de Kaasmarkt al vooruit naar een mooi slotfeest van de kaasmarkten dit seizoen, eind augustus.
Daar worden alle straten via het DOE platform bij betrokken en de bedoeling is dat het wereldmerk Gouda
Kaas, de dorpen waar de kaas gemaakt wordt en de stad zelf nog eens extra groots worden neergezet met
een feest voor inwoners en toeristen, meteen het slotfeest voor de periode van twee jaar dat onze collega
binnensteden en deskundigen Gouda de vakprijs Beste Binnenstad hadden toegekend. Vòòr het zover is,
kunnen we met elkaar er nu al alles aan doen om Gouda voor de Gouwenaars, hun gasten en bezoekers zo
leuk mogelijk te maken, zodat ze graag terugkomen naar de Beste middelgrote Binnenstad van Nederland.
Leegstand: Gouda is niet alleen een stad voor toeristen maar vooral ook voor de eigen bewoners en
ondernemers. Er wordt hard gewerkt om het landelijke probleem van leegstand op te lossen. Het
koopgedrag van de consument verandert. We zien ook dat er steeds meer gewoond gaat worden in de
binnenstad. Bewoners, die behalve meer reuring, sociale controle ook veiligheid brengen, vragen weer
andere voorzieningen. Samen met eigenaren, gemeente, makelaars en ondernemers zoeken we naar
nieuwe invullingen en oplossingen voor panden, al zal dat niet altijd meer een winkel zijn.
Uitstallingen: binnenkort wordt het nieuw uitstallingenbeleid van kracht. Het beleid zal worden rondgestuurd
en ook op papier bij iedere winkel worden overhandigd. Er is hard gewerkt aan een werkbaar beleid dat
voorboorduurt op de ondervindingen van het experiment uitstallingen. Veel opmerkingen en commentaar zijn
verwerkt. Er wordt weliswaar meer toegestaan, maar de beleving en de aantrekkelijkheid van de stad staan
bovenaan. Daarom blijft een aantal zaken taboe, zoals de swingborden en strandvlaggen. Nu wordt daar
nog met de nodige coulance op gereageerd, maar zodra het beleid officieel van kracht is kunt u bij
overtreding bekeurd worden. Dat willen we uiteraard voorkomen, vandaar vast deze aankondiging.
Onderhoud is noodzakelijk: Jeruzalemstraat: Onlangs werd geconstateerd dat de kademuur in de
Jeruzalemstraat, aan de zijkant van het Goudse Kaaswinkeltje en de Hyp, aan het verzakken was. Hier
moeten dringend herstelwerkzaamheden plaats vinden. Niet alleen de kademuur, ook de Collatiebrug en
transformatorhuisje worden onder handen genomen. Dit omvangrijke werk start vanaf week 16 (medio april)
en duurt tot in november. Er zal zeker overlast zijn, maar alles is beter dan met auto en al in het grachtje
weg te zakken.
Kabels feestverlichting: tijdens de kerstperiode werd geconstateerd dat de kabels van de feestverlichting niet
overal meer stevig genoeg zijn. Straks komen de kazen er weer aan te hangen en aan het einde van het jaar
weer de feestverlichting en veiligheid gaat boven alles! Daarom pakken de SOG en de Gemeente pakken dit
samen met Ijsselstijn Electrotechniek aan, De komende weken kunt u daardoor enige hinder ondervinden
van de werkzaamheden die door de hele stad plaatsvinden. Graag uw begrip hiervoor,
Overige evenementen en activiteiten:
Paasontbijt: Tweede paasdag vindt voor de tweede keer het Paasontbijt plaats. Rond de 1000 mensen
worden dan op de Markt verwacht om met elkaar gezellig te ontbijten en Pasen te vieren. Behalve het thema
Zaaien, Oogsten en nieuw leven zal ook duurzaamheid en Fair trade een belangrijke rol spelen. Er is o.a.
een stekjesmarkt, de kinderburgemeester en zijn loco’s onthullen en beschilderen moestuintjes Achter de
Waag. De zaterdag ervoor zal nog een paaseieren zoekactie plaatsvinden in de stad. Op Facebookpagina
Binnenstad Gouda kunt u alle details en meer nieuws vinden hierover.
Ontmoet de raad: Op 25 april zal de derde ontmoeting tussen de gemeenteraad en de
binnenstadondernemers plaatsvinden in de Burgerhal van het stadhuis. De inloop is vanaf 17.30u voor dit
informele samenzijn met een kleine agenda. Dit keer staat onder andere het nieuwe Mobiliteitsplan op de
agenda. U bent van harte uitgenodigd als ondernemers/shopmanager hierbij aanwezig te zijn.

27 april: Koningsdag: veel winkels zijn gesloten, wel of niet open is aan u zelf. Op de Raam wordt de
traditionele Oranjeboulevard gehouden. De boulevard breidt steeds meer uit richting binnenstad. Ook in de
stad worden allerlei activiteiten georganiseerd.
4 mei : Dodenherdenking valt dit jaar op donderdag, koopavond. Er bestaan geen formele regels t.a.v.
winkelsluitingstijden, maar het merendeel van de winkels houdt hier rekening mee en sluit rond 19.00uur de
deuren. U wordt verzocht ook rekening te houden met het karakter van deze bijzondere, belangrijke avond.
25 mei: tijdens Hemelvaartsdag zijn de drukke en zeer succesvolle Keramiekdagen. De meeste winkels zijn
geopend en er zal Achter de Waag een kleine kaasmarkt gehouden worden.
Eerste koopzondag juni: de eerste zondag is Eerste Pinksterdag. De koopzondag wordt daarom verschoven
naar 11 juni, de tweede zondag van de maand. Dit geldt vanaf nu voor alle koopzondagen indien die op een
feestdag vallen op de eerste zondag van de maand.
Verkiezing Schoonste Winkelgebied: Behalve de vele initiatieven die via de Stadswinkel Wonen in Gouda
(Kleiweg 94-96) plaatsvinden rond re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt, duurzaamheid, wonen en
meer, is er nog een initiatief dat het verdiend onder de aandacht te worden gebracht. Gouda gaat voor
binnenstad als ‘Schoonste winkelgebied 2017’. De SOG heeft samen met de gemeente en Cyclus een plan
van aanpak gemaakt waardoor ook op zondag zwerfafval wordt opgeruimd. Dat gebeurt door
schoonmaakbedrijf Henri maak schoon. Waarschijnlijk zien jullie hem regelmatig aan de slag als je op
zondag de binnenstad in gaat. Hij werkt samen met anderen aan het onderhouden van die prachtige
historische binnenstad, waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn/ De Lente en het seizoen zijn weer
begonnen. De terrassen zitten vol bezoekers en de toeristen weten ook de stad weer te vinden. Wees trots
op je stad, help te verbeteren waar nodig en mogelijk en samen maken we van de titel Beste Binnenstad een
titel die blijft nadat de periode van de vakprijs verlopen is.

Hartelijk dank voor de medewerking en uw begrip.
Ronald van Rossum
centrummanagergouda@gmail.com
Mede namens SOG, Gemeente Gouda en alle andere samenwerkende organisaties en mensen van Gouda
Meer informatie: Facebook Binnenstad Gouda, www.welkomingouda.nl, www.ondernemersgouda.nl,
www.vindingouda.nl en www.gouda.nl
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