Februari 2015

Onderwerp: veranderde venstertijden (zakpalen omhoog) tijdens de Kaasmarkten op donderdag

Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager,

Binnenkort beginnen de Kaasmarkten weer. Net als vorig jaar begint de kaasmarkt al begin april en de
verwachting is dat de trend van de afgelopen jaren doorzet, namelijk een groeiend aantal bezoekers naar
Gouda. De hoop is dat die dan ook langer blijven en meer zullen besteden in de binnenstad.
Het moge duidelijk zijn dat de kaasmarkt, sterevenement van de gemeente Gouda, voor de economische
situatie van de binnenstad van groot belang is. Echter, zowel de organisatie van de kaasmarkt als de
Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda en de centrummanager hebben hun zorgen geuit over
de aanwezigheid van (vracht)auto’s op het evenemententerrein (Markt en Achter de Waag).
Die zorgen zitten op twee punten. Ten eerste de aantrekkelijkheid. Het is bijna niet mogelijk om bepaalde
delen van de kaasmarkt te fotograferen zonder dat daar vrachtauto’s of bestelbussen op staan en dat zijn
plaatjes die de hele wereld over gaan. Een tweede niet onbelangrijk aspect is de veiligheid voor de
bezoekers aan de kaasmarkt.
Hierover is in overleg tussen SOG, gemeente, organisatie van de kaasmarkt en de centrummanager
afgesproken de laad- en lostijden tijdens het kaasmarktseizoen aan te passen. Deze verandering houdt in
dat tijdens het kaasmarktseizoen de zakpalen om 9.30 uur omhoog gaan in plaats van om 12 uur. Uw
leveranciers kunnen dus voor 9.30 uur de binnenstad inrijden, daarna niet meer.
Deze wijziging gaat in per 1 april en zal duren tot 15 oktober.
Wij informeren u nu alvast over deze wijziging zodat u nieuwe afspraken kunt maken met uw leveranciers,
afvalinzamelaars en bezorgdiensten.
We gaan er vanuit dat het belang van de kaasmarkt voor alle ondernemers in de beste binnenstad van
Nederland gedeeld wordt, zowel voor detailhandel als de horecaondernemers. Daarom rekenen we op uw
begrip voor deze maatregel. Samen gaan we voor een steeds betere binnenstad en een mooi drukbezocht
kaasmarktseizoen. Voor meer informatie of vragen, gebruik onderstaand mailadres van de centrummanager.

Hartelijk dank voor de medewerking en uw begrip.
Ronald van Rossum
centrummanagergouda@gmail.com
Mede namens SOG, Gemeente Gouda, organisatie kaasmarkt Gouda.

De S.O.G. heeft twee actieve websites met berichten over Gouda en over ondernemen in de detailhandel:
www.vindingouda.nl en op www.ondernemersgouda.nl

