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Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager,
Gouda blijft in beweging en er zit een positieve sfeer in de stad. Samen de schouders eronder proberen we
ook na de periode ‘Beste Binnenstad 2015-2017’ de Beste Binnenstad te blijven. Er gebeurt veel en met
deze nieuwsbrief hopen we iedereen weer een beetje bij te praten. Allereerst, ondernemers en politiek.
Verkiezingen, nieuwe coalitie, nieuwe raad. Wie let het best op de ondernemersbelangen?
Komend jaar, al in maart, staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Na de verkiezingen zullen de
coalitie onderhandelingen weer beginnen. Het is belangrijk dat de politici oog houden voor de belangen van
ondernemers. De meeste ondernemers, shopmanagers en medewerkers zijn burgers van Gouda en behalve
werkzaam ook vaak bewoner van de binnenstad. Uiteraard is de hoop dat jullie allemaal gaan stemmen. Om
dat goed geinformeerd te kunnen doen, is het belangrijk dat je weet wat de diverse partijen in hun
verkiezingsprogramma hebben staan over onze belangen. De verkiezingsprogramma’s worden nu
geschreven, daarom hebben we de fractievoorzitters (of hun economisch specialisten) uitgenodigd om dat
ons te komen vertellen op maandag 9 oktober in ’t Oude Stadhuys op de Markt. Inloop vanaf 17.30.
Om 18.00 uur begint het programma dat tot ca 19.15 duurt. Daarna is er nog gelegenheid tot napraten met
een drankje. Na de pitch van de fractievoorzitters is er gelegenheid tot vragenstellen en discussie.
De bijeenkomst is voor alle winkeliers en winkelmedewerkers toegankelijk en zal volgens een vooraf
vastgestelde agenda verlopen. Om een vrije sfeer en wisseling van gedachten te bevorderen is deze
bijeenkomst zonder de pers.
Gouda wereldhoofdstad van Kaas: Met de Goudse Kaasfeesten van 31 augustus en de andere
evenementen en activiteiten is het zomerseizoen van 2017 voorbij. De Goudse Kaasfeesten zijn door een
werkgroep georganiseerd met inbreng van hele verschillende groepen uit de stad en dat is geslaagd.
Het slotfeest luidde ook de periode van twee jaar uit dat Gouda met trots de vakprijs Beste Binnenstad
droeg. Tijdens het slotfeest Kaasmarkt heeft de gemeente een groep vastgoedeigenaren uitgenodigd om ze
te laten zien dat hun investeringen in onze stad niet voor niets zijn. Er is van gedachte gewisseld over hoe
we meer met elkaar kunnen bereiken in de toekomst. Samenwerking blijft het belangrijkste motto.
Twee jaar beste Middelgrote Binnenstad was een goede periode voor de stad, waarin ook het economisch tij
keerde. Natuurlijk zien we dat dit nog lang niet voor alle individuele ondernemers het gewenste effect heeft.
Wel zien we dat veel panden vullen, er veel nieuwe initiatieven zijn en veel nieuwe ondernemers de sprong
wagen om een zaak op te zetten. Gouda heeft er ook veel nieuwe horeca erbij, op de Markt en in de straten.
Gouds kernwinkelgebied schoonste van Nederland? Verkiezing Schoonste Winkelgebied:
Op zon- en feestdagen, wanneer de reguliere schoonmaakwerkzaamheden in het kernwinkelgebied op een
laag pitje staan, ligt er toch zwerfafval op straten en in de grachten. Juist op dat soort dagen wordt de
Goudse binnenstad -zeker in de zomer- druk bezocht door toeristen en dagjesmensen. Voor de S.O.G. was
dat aanleiding om in het voorjaar een plan van aanpak te presenteren aan de gemeente hoe dat zwerfafval
kan worden opgeruimd. De SOG had eerder contact met NederlandSchoon die hun medewerking wilde
verlenen en met een subsidie het project mogelijk maakte. In april is het S.O.G.-zwerfafvalproject gestart.
Via de website www.goudaschoon.nl en Facebookpagina https://www.facebook.com/GoudaSchoon/ kan het
project worden gevolgd. Gouda Schoon leidt tot enthousiaste reacties van bewoners en ondernemers in de
binnenstad, mede dankzij de voortvarende aanpak van Henri van Heffen van schoonmaakbedrijf ‘Henri
maakt Schoon’, die bij veel evenementen een vaste factor is geworden. De tijdelijke winkel aan Korte
Tiendeweg 18 (v/h van haren) is de uitvalsbasis. Daar worden met enige regelmaat educatieve
bijeenkomsten georganiseerd. De gemeente Gouda is ook enthousiast over de resultaten en Het
kernwinkelgebied is onlangs aangemeld voor de wedstrijd ‘het schoonste winkelgebied 2017’.
Oud stokpaardje
Sla er je collectie brieven van de centrummanager op na en je ziet dat we er eerder over aan de bel trokken.
Misschien heeft u het mesje zelfs nog dat de SOG uitdeelde bij een eerdere brief. In ieder geval ziet
stadsschoonmaker Henri bij veel winkelpanden nog steeds hoog onkruid tegen de gevel staan. De
gemeente haalt dat onkruid niet weg, alle gebruikers van winkel- en bedrijfspanden zijn zelf verplicht onkruid
tegen de gevel te verwijderen. Als service heeft ‘Henri Maakt schoon’ wel recent wat panden van onkruid
ontdaan, maar hij zal de gebruikers binnenkort gaan aanspreken dat ze dat voortaan echt zelf moeten doen.
En kent u de 25 meter-regel? Die bepaalt dat alle winkeliers en horecazaken in een straal van 25 meter rond

hun pand het openbaar gebied schoon moeten houden. Als iedereen dat doet, wordt het nog schoner en kan
Henri zich concentreren op andere schoonmaakwerkzaamheden. Zoals het verwijderen van graffiti, het
schoonmaken van de prullenmanden, schoonmaken van straatmeubilair etc.
Mobiliteitsvisie
In de gemeenteraad wordt momenteel de Mobiliteitsvisie besproken. Hierin worden belangrijke stappen
gezet naar een duurzame toekomst, maar met name de ondernemerskoepels (SOG en Gouda Onderneemt)
houden de vinger aan de pols dat een goede bereikbaarheid en verkeersafwikkeling in de stad geen
ondergeschoven kindje gaan worden. Wordt vervolgd!
Loyaliteitssyteem
De SOG onderzoekt samen met de gemeente of er een loyaliteitssysteem ontwikkeld kan worden. Een
systeem waar ondernemers aan mee kunnen doen, maar ook de culturele instellingen en bijvoorbeeld
sportclubs. Het systeem (een app en/of pas bijvoorbeeld) geeft je de gelegenheid om aanbiedingen te doen
aan je klanten, terwijl het ook inzicht geeft in wanneer die klanten in de stad zijn en welke winkels zij dan
bezoeken. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de privacyregels in Nederland en Europa.
Komende evenmenten
Het Zomerseizoen is dus voorbij, maar de stad valt niet stil qua activiteiten en evenementen. Na de Kermis,
is er de Open Atelierroute. Dit jaar op zaterdag 30 september èn koopzondag 1 oktober. Dit voor de eerste
keer tegelijk. We hopen dat de route en koopzondag elkaar gaan versterken. ’s Avonds 1 oktober is er dan
de Popronde, waar veel Goudse horecazaken aan mee doen en live muziek presenteren. Kortom een dag
om kunst, cultuur en leuke winkels met de horeca te combineren.
Zotte Zaterdag valt dit jaar op 14 oktober. Een evenement dat snel groeit en dit jaar georganiseerd wordt
door het Cultuurhuis met veel partners uit de stad. De organisatie vraagt of winkeliers willen nadenken of er
in de Middeleeuwen al vergelijkbare winkels of voorzieningen waren als de hunne en of je daar dan op in
kunt haken door de winkel (of jezelf) in die sfeer aan te kleden. Koekenbakkers, kleermakers, lekker
luchtenfabrikanten en brillenmakers, om maar wat te noemen, waren er altijd al! Dus kun je wat verzinnen,
doe dan mee! Na Zotte zaterdag komen de klassiekers van de winterevenementen eraan, zoals Sinterklaas
en het Circus van Sinterklaas (dit jaar niet op de Markt maar op Goudasfalt), de Erasmus Lichtjesloop,
Gouda bij Kaarslicht, de IJsbaan en de aftrap op weg naar Roze zaterdag 2018.
Evenementen en zeker de kaasmarkt zijn belangrijk om bezoekers naar de stad te trekken, niet alleen
toeristen, maar juist uit eigen stad en onze omgeving. Beleving is het toverwoord en een warm welkom voor
iedereen is de sleutel naar een goede ervaring, zodat mensen terug keren naar Gouda.
Hartelijke groet en dank voor al jullie inspanningen om Gouda de moeite waard te maken voor een bezoek!
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