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Beste Binnenstad ondernemer, shopmanager/medewerker,
Het experiment uitstallingen voor winkels is verlengd tot in het voorjaar i.v.m. de politieke ontwikkelingen
eerder dit jaar. Er zijn nog steeds ondernemers die swingborden en/of rekken producten (bijv. kleding) buiten
zetten. Dit brengt het experiment en eventueel nieuw beleid in gevaar en kan een rol spelen bij de
uiteindelijke evaluatie en wel of niet doorgaan. Ik wil jullie daarom met klem vragen dat niet te doen en je
te houden aan de afspraken in het experiment. Heb je het overzicht van de afspraken niet meer? Stuur
een mail naar centrummanagergouda@gmail.com en je krijgt het toegestuurd.
Werk aan de stad/Terrassen
Er zijn veel werkzaamheden in de stad, die het rommeliger maken. Het lijkt soms alsof alles tegelijk gebeurt.
De terrassen, Achter de Kerk etc. Toch is het doel een mooiere binnenstad al is dat soms even doorbijten
met de overlast die ontstaan kan, maar hopelijk wordt het snel beter. Veel werkzaamheden gaan volgend
jaar door, toch zal geprobeerd worden de straten zoveel mogelijk dicht te hebben in de periode rond Gouda
bij Kaarslicht. Toch klachten? Meldt bij meldpunt openbare ruimte op gouda.nl.
Stadswinkel en veel nieuwe collega ondernemers en shopmanagers
Binnenkort opent Flying Tigers de deuren en Zieng’s schoenen heeft dat onlangs gedaan. Daarnaast zijn er
de afgelopen maanden zo’n twintig nieuwe winkels en horecagelegenheden bijgekomen. Het gaat goed met
het ondernemersschap en in de aantrekkende economie durven veel mensen nieuwe initiatieven aan. We
heten alle nieuwe ondernemers en winkelmedewerkers van harte welkom in de Beste Binnenstad Gouda.
Aan de Kop van de Kleiweg, in de voormalige Esprit is een stadswinkel geopend “Wonen in Gouda”. In
combinatie met een luxe pop-up store van de Illusie en Bijbelshop Samma, wordt hier informatie gegeven
over wat er in Gouda aan bouwprojecten plaatsvindt, gericht op wonen maar ook steeds meer op werken en
winkels in Gouda. Voor het eerst is hier de informatie beschikbaar van het overgrote deel van de makelaars
en woningcorporaties. De medewerkers bemiddelen niet zelf, maar verwijzen door naar contactpersonen
van de meewerkende makelaars en organisaties. Kom er eens een kijkje nemen, het aanbod en de
informatie erover groeit bijna dagelijks.
Koopavonden en zondagen rond de Feestdagen
•
Sinterklaas 1 & 2 december, (Reguliere Koopzondag 4 december)
•
Kerst: 22 & 23 december Candlelight Shopping
•
Gouda bij Kaarslicht, 16 december tussen 19.00 en 20.00 uur dicht, aantal gaat erna weer open.
•
Kerstavond, zaterdag 24 december gewenste sluitingstijd 17.00 uur.
We gaan een gezamenlijk A4 maken met daarop:
•
Koopavonden Sint 1 & 2 december, wij zijn geopend
•
Koopavonden Kerst 22 & 23 december Candlelightshopping tot 21.00 uur, wij zijn geopend.
•
Koopzondagen december 4, 11 en 18 december, wij zijn geopend
Het A4tje wordt digitaal verspreid (Tafel van 10 Henk Vente), zodat je het zelf kunt uitprinten
Winterevenementen
Sinterklaas wordt dit jaar nog uitgebreider gevierd dan andere jaren. Op 12 november is de feestelijke
intocht en vanaf het weekend erna strijkt het Circus van Sinterklaas neer op de Markt, van 19 t/m 27
november, een primeur voor Nederland. De gemeente en de SOG, de Brede School en de Warenmarkt,
iedereen werkt mee om er een feestje van te maken. Kaartjes, voor bijvoorbeeld klantenacties, zijn te koop
via www.circusvansinterklaas.nl/kaartjes.html en in de Stadswinkel aan de Kop vd Kleiweg en bij het VVV.
WinterMonmartre
Nog een primeur voor de Beste Binnenstad! Na het succes van de zomerversie van Brocante en
Antiekmarkt Montmartre gaat de organisator, Eric van Aerle, dit jaar een winterversie opstarten in een aantal

lege units van de Nieuwe Marktpassage, o.a. waar tot voor kort Sammy’s Outlet en de Bruna zaten. We
verwachten dat dit unieke concept aan zal slaan en veel reuring in de stad zal brengen. Voorlopig is het plan
om behalve de gebruikelijke woensdag ook de zaterdag de deuren van WinterMonmartre te openen. Winter
Montmartre start medio November.
Candlelight Shopping en Gouda Bij Kaarslicht
Candlelight shopping valt dit jaar laat, door de late Gouda bij Kaarslicht, dat dit jaar op 16 december
plaatsvindt. Het is de bedoeling dat die avond alle licht in je winkel tussen 19.00 en 20.00 uur uit is, tijdens
de ceremonie bij de boom!
Candlelight shopping is de week erna. Al op de reguliere koopavond van 22 december hopen we de stad al
helemaal in kerstsfeer te brengen. Versier je etalages, de straten, breng licht naar buiten en indien gewenst
en mogelijk muziek. Op vrijdag zal dan net als voorgaande jaren de Lichtjesparade plaatsvinden, gevolgd
door de Erasmus GLAM run. De deelnemers zullen allemaal feestelijk verlicht door de straten trekken, onder
het thema van dit jaar : VERBINDEN. Tijdens de Candllight Shoppingdagen is de ijsbaan ook weer open op
de Markt. Als je straat wat extra’s doet, meldt het via e-mail aan de centrummanager, dan wordt het
meegenomen in de vergunning.
PS. Dit jaar wordt de Kerstboom van Gouda bij Kaarslicht een project voor alle Gouwenaars en mensen uit
de omgeving om aan mee te doen. Iedereen mag zijn oude kerstspullen naar de stad brengen op 9 en 10
december om de boom te versieren. Hoe het allemaal precies gaat lopen wordt nog bekend gemaakt, maar
het weekend voor Gouda bij Kaarslicht is er dus al een klein voorfeestje te vieren.

Met vriendelijke groet,

Ronald van Rossum (Centrummanager Gouda/SOG)
centrummanagergouda@gmail.com
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