Binnenstadnieuws
Bewonersplatform Binnenstad Gouda houdt u met deze nieuwsbrief op de hoogte van haar
activiteiten en de ontwikkelingen die voor u, als bewoner van de binnenstad, belangrijk zijn.
Meer informatie vindt u op onze website, onze Facebookpagina en in onze digitale nieuwsbrief.
In dit nummer: wijkavond Binnenstad, overzicht activiteiten 2016 en financiën, overzicht
werkzaamheden 2017.
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ENQUÊTE - EERSTE UITSLAGEN
Afgelopen februari hebben we de parkeerenquête die we
begin 2016 hebben gehouden, herhaald. We hebben zo’n
100 reacties binnengekregen. Wat blijkt? Van de respondenten woont 90% in de binnenstad. Verder lijken de eerste
resultaten, de cijfers van de gemeente te bevestigen dat
ongeveer 30% van de betalende parkeerders dit via hun
mobiel doen. Benieuwd naar de andere resultaten en het
vergelijk met vorig jaar? Kom naar de wijkavond op 11 april
of houd onze website/nieuwsbrief in de gaten.

UITNODIGING
WIJKAVOND
11 april, 20.00 uur in Arti Legi op de Markt
Inloop vanaf 19.30 uur
Op dinsdag 11 april bent u van harte welkom in
Arti Legi voor de Wijkavond Binnenstad.
Onderwerpen voor deze avond zijn:
• Afval scheiden loont
• Oplaadpalen
• Uitkomsten van de parkeerenquête 2017
We nodigen de gemeente uit om over de verschillende onderwerpen met ons in gesprek te gaan.

AFVAL UPDATE

OPLAADPALEN UPDATE
Op dit moment zijn er zo’n 60 openbare laadpalen voor elektrische auto’s in Gouda. De komende jaren wil de gemeente
er tientallen bij laten plaatsen. Bewoners van de binnenstad,
met een elektrische auto, kunnen een openbare laadpaal
aanvragen; uiteraard onder een aantal voorwaarden. Maar
wat is het gevolg voor bestaande, toch al schaarse parkeerplaatsen in de binnenstad? Want op zo’n E-parkeerplek kunt
u namelijk alleen parkeren als u uw auto oplaadt. We hebben
de gemeente uitgenodigd op de wijkavond hier meer over te
komen vertellen.

Per 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van
start. Wie vanaf dat moment beter scheidt en minder restafval aanbiedt, gaat -volgens de gemeente- minder betalen.
Op dit moment scheiden we als Goudse inwoners zo’n 46%
van ons afval en bieden we gemiddeld 212 kilo restafval
per inwoner per jaar aan. De gemeente wil het aantal kilo’s
restafval in 2020 terugbrengen naar 100 kilo per inwoner.
Tijdens de wijkavond op 11 april gaan we met de gemeente in gesprek over wat dit betekent voor de bewoners van
de binnenstad. Biedt de gemeente bijvoorbeeld voldoende
voorzieningen in de binnenstad om scheiding makkelijker te
maken?

ACTIVITEITEN BEWONERSPLATFORM 2016
Hoewel 2017 al weer even bezig is, kijken we nog even terug op onze activiteiten in 2016. Een overzicht.

Parkeren
Begin 2016 stond in het teken van de Goudse aansluiting op
de parkeer apps. Om te kunnen vergelijken of de introductie
van mobiel (achteraf) betalen van invloed is op de parkeerdruk in de binnenstad, hebben we in januari 2016 een enquête gehouden. Daar is massaal op gereageerd. Op dit moment
zijn we druk met de uitslagen van de 2017-versie. Met de
uitkomsten van deze 2e enquête willen we onderzoeken of
de parkeerdruk is veranderd na een jaar mobiel betalen.

onderweg gesignaleerd en besproken, van klachten over
vervuiling, kapotte tegels, inrichting van het groen, tot gemis
van een straatnaambordje. Tijdens de schouw bleek dat veel
kleine zaken allang opgelost hadden kunnen zijn, als men
dit via het Meldpunt Openbaar Gebied had gemeld. Dat kan
via een formulier op de website van de gemeente (zoek op
“meldingsformulier”) en bij eventuele spoed kunt u bellen
met: 14 0182.

Verkeer rondom Aloysiusschool
Twee keer per dag is het druk op de Spieringstraat in verband met het wegbrengen en ophalen van de kinderen door
hun ouders. Een evaluatie met de school, omwonenden en
gemeente heeft tot een aanpassing van de situatie geleid.
Aanwonenden en leveranciers zijn nu uitgezonderd van het
inrijverbod in de Spieringstraat, tijdens haal- en brengmomenten. Daarnaast parkeren nu bijna alle ouders hun fietsen
in de Noodgodstraat op die momenten. Het Bewonersplatform was bij de verschillende gesprekken aanwezig om alle
belangen naar voren te laten komen.

Wijkbijeenkomst
Op de goed bezochte wijkbijeenkomst in april hebben wij de
resultaten van de parkeerenquête gepresenteerd. Er werd
druk gediscussieerd over dit beladen onderwerp. Tevens
hebben we laten zien welke richting het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente op ging.

Mobiliteitsplan
Vorig jaar heeft de gemeente diverse organisaties in Gouda
gevraagd om mee te denken over het verkeer en vervoer in
de stad. Het Bewonersplatform maakte in 2016 deel uit van
de zogeheten klankbordgroep. Door het uiteenvallen van
het Goudse college, is de oplevering van het plan vertraagd
en ook de invulling van de klankbordgroep werd anders.
Maar begin februari is het definitieve plan door de gemeente
gepresenteerd. U vindt het ‘Mobiliteitsplan 2017-2026’ op
gouda.nl (zoek op “Mobiliteitsplan”).

Buurtschouw
In september hebben we samen met enkele ambtenaren
(waar onder handhaving), Cyclus en bewoners een buurtschouw gehouden in de driehoek: Turfmarkt – Naaierstraat
- Achter de Vismarkt - Lage Gouwe. Diverse zaken zijn

Kunstwerk in het Raoul Wallenberg plantsoen
Afgelopen najaar is het kunstwerk “Weerzien” geïnstalleerd
op de muur van de schoolmeesterswoning in het Raoul
Wallenbergplantsoen. Met hulp van geldelijke bijdragen van
het Bewonersplatform en de GoudApot is het kunstwerk
gerealiseerd.

FINANCIËN
In 2016 hebben wij nog twee activiteiten financieel kunnen
ondersteunen uit de bestemmingsreserves die we in 2014
hebben aangelegd:
Project

Aangevraagd
door

Bedrag

Raoul Wallenbergplantsoen
Ontwerp en plaatsing
kunstwerk tegen de schoolmeesters woning

Bewonersplatform
Werkgroep

€ 4.829,50

Ouders &
Casimirschool

€ 5.000,00

Casimirschool
Ontwerp vernieuwing
schoolplein

Schoolplein Casimirschool
Dit is een nog lopend project. De Casimirschool wil graag
haar schoolplein vernieuwen en aangezien dit plein ook een
buurtfunctie heeft, is het Bewonersplatform hier bij betrokken. Bureau RIS is door de Casimirschool gevraagd een
ontwerp te maken dat binnenkort wordt gepresenteerd.

Werkzaamheden openbaar gebied

Dit jaar hebben wij (net als in 2016) van de gemeente
€ 3.000,- ontvangen om het Bewonersplatform draaiende
te houden. Dit bedrag is bestemd voor vergaderingen en
communicatie, zoals deze Binnenstadnieuws of de kosten
voor de wijkavond. Door hier zuinig mee om te gaan, hebben
wij hieruit nog een kleine reserve opgebouwd om activiteiten
in de binnenstad te financieren.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om
meer betrokken te worden bij de communicatie rond werkzaamheden. Dit naar aanleiding van de afsluiting van de
Molenwerf en de werkzaamheden op de Groeneweg, waar
bewoners onvoldoende geïnformeerd werden. Ook in 2017
blijven we vinger aan de pols houden bij de gemeente. Dus
zijn er werkzaamheden in uw straat en ondervindt u daar
overlast van: meld het op de site van de gemeente. Laat het
ons ook gerust weten; bij meerdere klachten spreken we de
gemeente aan.

OPROEP
Heeft u een idee voor uw buurt? Laat het ons
weten. Wij helpen u graag op weg.
Wilt u actief worden binnen het bewonersplatform? U bent van harte welkom. Neem gerust
contact met ons op via info@binnenstadgouda.nl

NIEUWE WEBSITE EN
NIEUWSBRIEF

Advertentie

HUISSTIJLEN

Het was na een aantal jaren hoog tijd om onze website en
digitale nieuwsbrief te vernieuwen. En dat is gelukt.
De digitale nieuwsbrief was begin februari al vernieuwd.
De vernieuwde website staat nu ook online. Neem maar
‘s een kijkje op www.binnenstadgouda.nl

Logo’s

Heeft u mooie foto’s van de binnenstad en kunnen we die
rechteloos plaatsen op de website? Mail ze naar
info@binnenstadgouda.nl

Folders

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? U kunt zich
inschrijven via de website.

ADVERTENTIES

WEBSITES

studiosteenbergen.nl

WERKZAAMHEDEN IN DE BINNENSTAD
Ook in 2017 staan er weer diverse grote onderhoud- en
vervangingswerkzaamheden in de binnenstad gepland. Als
bewonersplatform worden we nu voortijdig hierover geïnformeerd en kunnen meedenken over de communicatie naar
bewoners. Daarbij benadrukken wij onder andere het belang
van het helder en tijdig informeren, maar ook het belang

om zo min mogelijk parkeerplaatsen aan aannemers toe te
wijzen. Daarnaast brengen wij onze kennis van de omgeving
in, zodat de mogelijke impact op de bewoners bij de gemeente bekend is. Soms is een ‘kleine’ weg een doorgaande
route of zal een groter deel van de buurt getroffen worden
dan gedacht.

De belangrijkste werkzaamheden in de binnenstad in 2017 zijn:
Mei tot augustus - Vervanging Collatiebrug en herstel
kade in de Jeruzalemstraat
Behalve de Collatiebrug (nu onzichtbaar onder het wegdek),
wordt ook het trafohuisje vervangen dat nu in feite op de
brug staat. Het nieuwe trafohuisje komt naast het grachtje te
staan. De gemeente wil het nieuwe trafohuisje samen met de
bewoners ontwerpen. Heeft u ideeën voor het ontwerp van
het nieuwe trafohuisje? Tot 1 juni kunt u ze bij ons indienen.
De Jeruzalemstraat zal ongeveer een maand volledig afgesloten zijn, op andere momenten zal er beperkt fiets-/voetgangersverkeer mogelijk zijn.

18 april t/m mei - Riolering Hoek Lage Gouwe – Turfmarkt
In beide straten gaat men een aantal huizen tot aan de hoek
(her) aansluiten op het straatriool, waardoor de straat open
moet. Eerst zal de Lage Gouwe, daarna Turfmarkt (vanaf
Lage Gouwe) tijdelijk afgesloten worden. Bewoners hebben
al een aankondiging ontvangen van de gemeente.

September t/m oktober - Vervanging Koorbrug (achter de
kerk bij ingang St-Jan)
Ook hier zal het zeker een maand duren voordat de nieuwe
brug er ligt. Er is geen plaats voor een noodbrug, waardoor
dit gedeelte van Achter de St Jan en het Vroesenplein is
afgesloten.
De planning van de Collatie- en Koorbrug is onder voorbehoud en is afhankelijk van de huidige werkzaamheden rond
de St Jan.
\\ Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? U kunt zich inschrijven via binnenstadgouda.nl
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