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Beste Binnenstadondernemer, shopmanager,
Schone stad
In allerlei vraaggesprekken en enquêtes komt naar voren dat bezoekers een schone stad belangrijk vinden.
Het zorgt er ook voor dat mensen minder geneigd zijn rommel op straat te gooien ‘omdat het toch al een
zootje is’. Inmiddels is het probleem van te kleine prullenbakken op de markt door de gemeente aangepakt.
Dat is een mooi begin. Ook de grachten worden regelmatig hetzij door Cyclus of de suppers opgeruimd. Het
project van het ophalen van het horeca-afval loopt inmiddels ook als een trein. Achter de Kerk is
onherkenbaar mooi geworden, weg zijn alle ontsierende containers in het straatbeeld. Dan blijft er nog één
elke keer weer terugkerend pijnpunt over: ONKRUID. Voor wie de nieuwsbrieven van de centrummanager
bewaart die kan zien dat we al vaker aan de bel trokken en dat blijven we ook doen. Niet alleen de
gemeente heeft een rol, ook wijzelf. Sommigen van u zullen gemerkt hebben dat de schoonmakers van
Stichting Gouda Schoon het onkruid bij uw winkelgevel weggehaald hebben en voor de deur neergelegd, in
de hoop dat u het zelf opruimt.
De gemeente (Cyclus/Promen) haalt het onkruid tegen de gevels niet weg, dat mogen ze niet. Alle
gebruikers van winkel- en bedrijfspanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onkruid tegen de gevel te
verwijderen. Als iedereen dat doet, wordt het vanzelf schoner, haal het onkruid weg, het is een aanfluiting
voor je pui en de straat en goed voor jezelf en vriendelijk tegenover de winkel en collega naast je!
Werk aan de stad
Gedurende het zomerseizoen zijn een aantal werkzaamheden, zoals de vervanging van leidingen en kabels
op de Tiendeweg e.o. stilgelegd. Begin oktober wordt dit weer opgepakt om alles voor de Sinterklaasintocht
en andere winteractiviteiten weer helemaal klaar te hebben, het gaat dus wel een tijdje duren en overlast is
onvermijdelijk. Er wordt overlegd met de gemeente om dit zoveel mogelijk te beperken. Indien er toch te veel
overlast voorkomt, mail dan even naar de centrummanager, mail onderaan de nieuwsbrief.
Uitstallingen: er is nog druk overleg met de gemeente om het uitstallingenbeleid op een goede manier te
regelen. Het effect, een levendiger stad is wel bereikt, daar is iedereen het over eens. In het laatste kwartaal
wordt alles op alles gezet om tot een definitieve vaststelling te komen, dat beleid wordt dan gehandhaafd.
Het winterseizoen begint!
23 augustus was het Midzomermarktfeest, het kan niemand ontgaan zijn. Wat een succes! Organisatoren
Harry Trel en John Van Leeuwen van het Tiendewegkwartier hebben zo’n beetje de hele stad betrokken. Het
was een mooi stadsbreed feest in de laatste week van de vakantie en volgend jaar komt het weer terug, met
nog meer straten en mensen die meedoen!.
Plantenactie: binnenkort is het tijd om de plantenbakken in je straat winterklaar te maken. Hiervoor wordt
binnenkort een actie als met de geraniums belegd, waarbij je zelf bollen en planten op een afgesproken tijd
en plek kunt ophalen. Meer info volgt via het DOE platform.
Zotte Zaterdag is het eerste najaarsevenement. De ZZ groep organiseert het feest en het DOE platform
werkt samen. Evenals de intocht van Sinterklaas op 17 november.
Koopavonden Sint en Kerst
Sint
• Vrijdagavond 30 november (dit omdat veel mensen Sinterklaas vieren in het weekend)
• Dinsdagavond 4 december (woensdag is Sinterklaas, 5 december)
Kerst
•

•

Vrijdagavond 14 december, winkel dicht en donker tussen 19.00 en 20.00 uur voor de ceremonie
van Gouda bij Kaarslicht op de Markt. Om 20.00 uur winkel weer open in kerstsfeer en waar mogelijk
met aangepast licht. Dit is een goede avond met een stad vol mensen, normaal gesproken tussen
de 15 en 20.000 mensen.
DENK ER VOORAL AAN OM TIJDENS DE CEREMONIE BUITENVERLICHTING EN DE TL’s
BINNEN EN BUITEN (Markt en omgeving) UIT TE SCHAKELEN.
Vrijdagavond 21 december (maandag is kerstavond, die vervalt daardoor)

Enquête koopzondagen
Het college van B&W heeft in het coalitieakkoord een aantal extra koopzondagen afgesproken. Vervolgens
is winkel aan winkel in de binnenstad met een enquête een aantal opties voorgelegd hoe de voorkeuren
liggen bij jullie, de ondernemers. Daar is uitgekomen dat het merendeel van de winkels die open gaan
behalve de eerste zondag van de maand, ook de laatste zondag van de maand open willen van mei tot
november. Deze voorkeur is voorgelegd aan B&W en dit plan zal ingaan per januari 2019.
Het complete overzicht winter koopavonden 2018 en koopzondagen 2019 kunt u binnenkort vinden op
http://www.ondernemersgouda.nl/koopzondagen/
Binnenstad Gouda, de wijk van iedereen
Er gebeurt veel in de stad. Medio 2019 opent de Kaasexperience in de voormalige bioscoop Arcade. In de
Nieuwe marktpassage komt de 2e supermarkt en huist straks ook de Wibra. De Gouwekerk is verkocht en
daar gaat men experimenteren met nieuwe invullingen. Op de Kleiweg wordt voormalig V&D straks de
nieuwe Sting en ernaast komt in de oude Sting Costes. Ulla Popken komt naar de Kleiweg en meer. Op de
Markt komt o.a. De Barbier, David’s Gelato en meer, straks is de hele Markt gevuld.
Succesverhalen zijn fijn, maar waar nieuwe ondernemers beginnen is het voor de vorige mis gegaan. Vooral
winkels hebben het ondanks economische groei vaak niet makkelijk. Een warme zomer is fijn maar betekent
voor de winkels vaak dalend bezoek en omzet. Het is daarom van belang als binnenstad vooral de
Gouwenaars te wijzen op hun mooie binnenstad en de eigen bewoners en regio naar ons toe te halen. Het
DOE platform doet daar van alles aan maar zonder jullie redden we het niet. 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 en wat er allemaal gebeurt. Dat is wat mensen willen horen, een levendige binnenstad vol
positieve energie. In het centrum van Gouda is het leuk om te zijn!
Ondernemersvertegenwoordiging
Positieve energie is ook belangrijk voor de vertegenwoordigers van de ondernemers om dit belangrijke werk
met plezier te blijven doen. De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda(SOG), die wordt
gevormd door de verschillende winkeliersverenigingen van de straten. De meeste ondernemers en
vertegenwoordigers die dit werk doen zijn directe collega’s van jullie en zij steken daar heel veel vrije tijd in.
Sluit je aan, ondersteun je collega’s en weet dat je vertegenwoordigd bent. Dat is belangrijk omdat elke
Ondernemers straat- of buurtvereniging een stem heeft in de SOG. Ook in het DOE platform, waar de
evenementen en activiteiten worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd voor de binnenstad, is minimaal 1
vertegenwoordiger per vereniging nodig, hier mag overigens iedere ondernemer uit de binnenstad
aansluiten. De SOG is de gesprekspartner voor de gemeente en zit ook in de stadsbrede koepel Gouda
Onderneemt. Er wordt gesproken over alles wat de stad beter kan maken en bedreigt. Van uitstallingen tot
feestverlichting, leegstand tot mobiliteitsvisie (fietsen, toegankelijkheid etc.). Gezamenlijk als ondernemers
en met gemeente en andere partijen wordt gezocht naar oplossingen. We moeten en kunnen dat alleen met
elkaar doen.
Voor meer informatie of vragen, gebruik onderstaand mailadres van de centrummanager.
Ronald van Rossum - centrummanagergouda@gmail.com
namens de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda, SOG
Berichten over Gouda en over ondernemen in de detailhandel: www.vindingouda.nl en op
www.ondernemersgouda.nl . Evenementen en data vind je op : www.welkomingouda.nl
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