Maart 2018
Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager,
Het seizoen gaat binnenkort beginnen!
Paasontbijt
Het eerste grote evenement is Tweede Paasdag 2 april, als 1000 Gouwenaars (gratis) kunnen ontbijten op
de Markt ’s ochtends om 10.30u met Thema: Kaas en proeverij. Ruim honderd vrijwilligers brengen je verse
broodjes, kaas (uiteraard!) en ander lekkers aan tafel. Alles wat overblijft gaat naar het Leger des Heils. Het
initiatief van de ondernemers uit de binnenstad en de kerken, ondersteund door veel particulieren en de
warenmarkt, vindt al weer voor de derde keer plaats. Kom lekker ontbijten voor je om 12.00 uur de winkel
opengooit! We hopen weer op een stralend zonnige dag net als vorig jaar. Lukt dat niet, dan gaan we net als
twee jaar geleden schuilen in het Oude Stadhuys.
In de middag, als veel winkels open gaan, gaat het feest door. Spelletjes voor de kinderen, (kaas)foodtrucks,
verhalenvertellers en meer. Alle bezoekers van het ontbijt krijgen (ook weer gratis) een gele Goudatas, met
daarin een uitnodiging om zaterdag 7 april terug te komen en nog eens van de gezellige sfeer van de
binnenstad te komen genieten en proeven. Organiseer daarom (kleine) dingen in de straten om de
bezoekers een prettige beleving en een fijne zaterdag mee te geven, zodat ze terug blijven komen.
5 april begint de Kaasmarkt weer. We verwachten net als voorgaande jaren een groeiend aantal
bezoekers naar Gouda. Dat brengt met zich mee dat de binnenstad en vooral de Markt erg vol zijn op de
donderdag. Denk er dus aan dat ook het seizoen van de zakpalen (venstertijden) weer verandert: ze gaan
eerder omhoog, zoals eerder gemeld, om 9.30u. voor de gehele duur van het kaasmarktseizoen. Houdt er
rekening mee dat leveranciers voor half 10 binnen moeten zijn en mogelijk hun planning moeten aanpassen!
Mei en juni, volop feest in de binnenstad
Al vroeg in mei, 10 en 11, zijn de Goudse Keramiekdagen. Helemaal nieuw is op 23 mei “Het
SuperCoolKidsfeest”, een plan en idee van de kinderburgemeester en kinderwethouders met op de Markt
allemaal pleinen waar heel veel Goudse organisaties aan meedoen. Ook het DOE platform dat één van de
pleinen verzorgt met een kindervrijmarkt en karaoke/soundmixshow. Uiteraard wordt dit samen met de
Bredeschool georganiseerd maar ook met de culturele instellingen, SportpuntGouda, Kwadraad, de GGD en
door deze samenwerking kan er heel veel voor elkaar gebracht worden die dag, allemaal bedacht door de
kinderen zelf.
Op 6 juni begint Montmartre weer en worden ook de nieuwe kinderburgemeester en wethouders gekozen.
14 juni is de kinderkaasmarkt, 23 juni is Roze zaterdag, de week erna de Stroopwafeldag en dan is het even
schoolvakantie. Hou vooral Facebookpagina Binnenstad Gouda in de gaten voor meer informatie.
Werk aan de stad
Er wordt hard gewerkt aan de stad. Er was/is veel onderhoudswerk nodig en dat valt niet altijd makkelijk, we
hebben er last van! Rommel voor de deur, doorgang geblokkeerd, noem maar op. Bij de meeste projecten
wordt geprobeerd alles voor het seizoen klaar te hebben, maar dat lukt niet altijd. Daar wordt overleg
opgestart om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld de vervanging van de bushaltes door moderne R-Net
wachtboxen. Eerst zou de singel dichtgaan, maar gelukkig hebben we dat met elkaar kunnen voorkomen.
Beide rijbanen worden wat smaller tijdens de werkzaamheden, maar blijven open.
Ook de discussie over (gratis) parkeren blijft. In heel Nederland wordt daarover gesproken en ook wij zouden
het graag zien, maar gratis parkeren bestaat helaas niet! Iemand moet betalen voor parkeervoorzieningen
en onderhoud van de weg. Bij de winkelcentra zijn dat de eigenaren van het complex. In bijvoorbeeld
Zoetermeer betalen de winkels dat via een opslag. Dat zou in Gouda ruim een miljoen lastenverzwaring voor
de winkeliers meebrengen! Er wordt in Gouda wel gekeken naar de mogelijkheid van kortingsacties, maar
dat wordt moeilijk gemaakt door landelijke concurrentiewetgeving. Ondernemers, verenigingen en straten
kunnen wel zelf parkeerkortingsacties regelen voor hun klanten met parkeergarages en beheerders via
kortingskaartjes. Maar of gratis parkeren helpt? Tuurlijk kiezen ook Gouwenaars best een keer voor het op
gemak ingestelde winkelcentrum. Maar volgens onderzoeken geven Gouwenaars als ze buiten de stad gaan
de voorkeur aan aan Rotterdam en Utrecht, waar het gek genoeg niet gratis parkeren is.
Wees een ambassadeur voor je stad. Vertel hoe mooi onze stad is, dat er 1700 parkeerplekken zijn op een
paar minuten lopen van de binnenstad. Dat voor 8-12 euro de auto (of de camper) een hele dag op een

parkeerterrein of garage kan staan. Help je klant, laat zien hoe eenvoudig de app werkt. Vertel over de
plannen die ondernemers, eigenaren en gemeente uitvoeren om de stad beter te maken. De
Kaasexperience die gaat komen, de nieuwe woningen op de Nieuwe Markt, de vele nieuwe winkels die hun
deuren geopend hebben in de stad. Dat is wat mensen willen horen om een binnenstad te bezoeken,
negativiteit, hoe moeilijk soms ook, trekt niemand aan. Een enthousiaste ondernemer die een stapje extra
loopt voor zijn klant en stad wel.
Ondernemersvertegenwoordiging
SOG voorzitter Gerard van Erk is na ruim 7 jaar betrokken voorzitterschap begin maart afgetreden en
opgevolgd door nieuwe voorzitter Marianne Gardien. Gerard blijft op allerlei manieren bij de stad betrokken,
o.a. bij de Kaasmarkt en hij heeft de SOG mede vormgegeven en op een hoger plan gebracht. Net als
Gerard is ook Marianne (zoals de statuten voorschrijven) een onafhankelijk voorzitter. Ze heeft geen winkel
of onderneming in de binnenstad maar is wel een trouwe fan van ons centrum. Ze heeft ervaring in de
koepel Gouda Onderneemt en bij het OFG (Ondernemersfonds Gouda, waar o.a. veel evenementen uit
betaald worden) en komt oorspronkelijk uit het onderwijs. We danken Gerard van Erk voor zijn inzet en
betrokkenheid en wensen zijn opvolgster Marianne heel veel succes!
Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt de SOG, (de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda)
gevormd door de verschillende winkeliersverenigingen van de straten. Het is belangrijk om daaraan deel te
nemen omdat elke Ondernemers straat of buurtvereniging een stem heeft in de SOG en in het DOE
platform. De SOG is de gesprekspartner voor de gemeente en zit ook in de stadsbrede koepel Gouda
Onderneemt. In deze verschillende ondernemersplatforms wordt gesproken over alles wat de stad beter kan
maken (en kan bedreigen) en wordt gezamenlijk met gemeente en andere partijen gezocht naar
oplossingen. De meeste ondernemers en vertegenwoordigers die dit werk doen zijn directe collega’s van
jullie en zij steken daar heel veel vrije tijd in. Respecteer dat! Zorg dus dat je deelneemt en ondersteun je
collega’s bij dit belangrijke werk en zorg dat je vertegenwoordigd bent.

Voor meer informatie of vragen, gebruik onderstaand mailadres van de centrummanager.
Hartelijk dank voor de medewerking en jouw begrip.

Ronald van Rossum centrummanagergouda@gmail.com

Mede namens Samenwerkende
Ondernemersverenigingen Gouda (S.O.G.),

Berichten over Gouda en over ondernemen in de detailhandel: www.vindingouda.nl en op
www.ondernemersgouda.nl
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