Binnenstadnieuws
Bewonersplatform Binnenstad Gouda houdt u met deze vernieuwde 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 en in onze digitale nieuwsbrief.
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eerste resultaten Parkeerenquete
De enquête over het parkeren in de binnenstad is door bijna
300 mensen ingevuld, waaronder 253 binnenstadbewoners.
Deze hoge aantallen tonen aan dat de parkeerproblematiek
leeft!
De enquête laat zien dat door het beperkte aantal parkeerplaatsen (+/- 1250), de 1200 bewoners met vergunning soms
lang moeten zoeken naar een parkeerplek en deze lang niet
altijd vinden. De bewoners vinden dat zuur omdat je daardoor dus mét je vergunning alsnog buiten het gebied moet
parkeren en daar ook nog eens moet betalen. Men ervaart
het gebrek aan parkeerruimte vooral ‘s avonds en in het

de GoudApot
Er zijn veel kleine en grotere initiatieven in Gouda waarvoor
de initiatiefnemers wel wat (financiële) ondersteuning kunnen
gebruiken. Stichting GoudApot ontvangt subsidie van de
gemeente Gouda om budget ter beschikking te kunnen
stellen aan de stad. Voor projecten die kleinschalig,
laagdrempelig, eenvoudig en op maat zijn. Het stimuleren
van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van
burgemeester en wethouders, en met het oprichten van de
stichting GoudApot wordt daar op innovatieve wijze invulling
aan gegeven. De stichting verantwoordt al haar uitgaven en
evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.
Meer informatie: goudapot.nl of bezoek de wijkavond op 5 april.

weekend, de momenten dat er veel mensen thuis zijn.
Elke bezoeker meer, en elke parkeerplek minder
(bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden) verhoogt
de parkeerdruk. In de enquête worden uiteenlopende voorstellen gedaan: van uitbreiding van het betaald parkeren
(avond en zondag - nu nog gratis) tot juist gratis parkeren,
en van ‘parkeren alleen voor bewoners’ tot helemaal niet
parkeren in de binnenstad. De parkeerproblematiek maakt
wat los bij ons allemaal.
Dinsdag 5 april, tijdens de Wijkavond, zullen we alle
resultaten met u delen en samen bepalen welke conclusies
en acties we daaraan kunnen verbinden.

Wijkavond
5 april, 20.00 uur in Arti Legi op de Markt
Inloop vanaf 19.30 uur

Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom in Arti Legi
voor de Wijkavond Binnenstad. We gaan met elkaar in
gesprek over de uitkomsten van de parkeerenquête. En u
krijgt meer informatie over de GoudApot. Daarnaast buigen
we ons over de kaart van de binnenstad, op zoek naar
plekken waar we bijvoorbeeld met de gemeente aan de
slag zouden willen.

Update: Raoul Wallenbergplantsoen

De omwonenden en het Bewonersplatform blijven actief
betrokken bij het plantsoen.
Het afgelopen jaar heeft Cyclus voor extra aanplant gezorgd,
en is er een mooie waterschaal bij de bank geplaatst, in het
midden van het plantsoen. Daarnaast zijn er grote maaskeien
geplaatst, voor de sier én om olifantenpaadjes naast de paden
te voorkomen.
Ook bij het Joodse Poortje in het plantsoen staat wat te
gebeuren. De gemeente is in overleg met Stedin om een
nieuwe locatie te vinden voor het trafohuisje wat nu nog aan

de Jeruzalemstraat, naast de Collatiebrug, boven het water
staat. Omdat de brug vernieuwd moet worden en de fundering van het trafohuisje ook aan vervanging toe is, wordt de
gelegenheid te baat genomen om een mooi doorkijkje over
het water te creëren. Het huisje zal dus gaan verhuizen. De
gemeente heeft een aantal voorstellen gedaan en na overleg
met betrokken partijen is er besloten een nieuw trafohuisje te
bouwen aan de waterkant bij het Joodse Poortje.
De gemeente en Stedin zijn nog aan het onderzoeken of en
hoe dit uitgevoerd kan worden. We streven naar een passende
uitstraling voor het nieuwe huisje.

Singelpark Regentes
Een bewonersgroep is al bijna twee jaar bezig om de groenstrook aan het Regentesseplantsoen op te waarderen tot een
heus singelpark. Hun visie is uitgebreid besproken met de
omwonenden en de gemeente. Op basis van oude ontwerpen
van de singels zouden er meer zichtlijnen en bijzondere
planten moeten komen. De bewonersgroep is zelf alvast
begonnen met het uitvoeren van achterstallig onderhoud
en het opruimen van rommel.
Een van de voorstellen was om het wandelpad te renoveren
en door te trekken tot aan de Gouwe. Dat viel mooi samen
met de gemeentewerkzaamheden die afgelopen winter
plaatsvonden: met het vernieuwen van de bootsteigers en
de renovatie van de waterkant is veel grond verplaatst. Met
dit grondwerk heeft de gemeente een deel van de visie van
de bewonersgroep al uitgevoerd. Een stuk van het wandelpad
is verplaatst en een groot vak is voorbereid voor nieuw groen.
Dit voorjaar gaan de bewoners zaaien en planten, en zo zal het
Regentesseplantsoen deze zomer een stuk mooier worden.
Advertentie

Wees welkom in
De Gezelligste straat van Gouda

Wilhelminastraat
Volop antiek, kunst en kitsch, hobby, meubelstoffering ,
Marokkaanse lekkernijen, schoenen op maat, Cup Cakes &Taart en
bier is te vinden alhier
Aandacht en service is ons motto.

bestedingen 2015
Zoals u waarschijnlijk weet, is de subsidiestroom richting
de wijkteams en Bewonersplatforms in 2015 fors verminderd.
Doordat we in 2014 in onze administratie zogeheten
bestemmingsreserves hebben gemaakt, konden we in
2015 diverse activiteiten nog financieel ondersteunen.
Het bewonersplatform heeft nu nog een kleine reserve voor
activiteiten over. Dit jaar hebben wij (net als in 2015) van
de gemeente € 3.000 ontvangen om het Bewonersplatform
draaiende te houden. Voor vergaderingen en voor bijvoorbeeld deze Binnenstadnieuws. De subsidie die voorheen
naar de wijken ging zit nu, afgeslankt door de bezuinigingen,
in de GoudApot (zie: goudapot.nl). Het Bewonersplatform
Binnenstad helpt u graag met aanvragen en activiteiten.
Project

Aangevraagd
door

Bedrag

Raoul Wallenbergplantsoen
Aanschaf regenschaal en
maaskeien

Bewonersplatform
Werkgroep

€ 3.500,00

Geuzenstraat
Aanschaf
plantenbakken

Omwonenden

€ 500,00

Binnenstad & Nieuwe Park
Bomenwandelroute
& aanschaf
bomenbordjes

Bomenstichting
Gouda

€ 4.000,00

Looierspoort
Bijdrage aan
de afbeelding

Omwonenden

€ 750,00

Houtmansplantsoen
Aanschaf speeltoestel

Bewonersplatform
Werkgroep

€ 6.400,00

Ouders &
Aloysiusschool

€ 3.000,00

Omwonenden

€ 3.000,00

Casimirschool

€ 5.000,00

Aloysiusschool
Aanschaf betere (kinder)
fietsenrekken

Korte Noodgodsstraat
Opknappen parkeerplek met
bomen e.d.

Schoolplein Casimirschool
Voetbalveld voor de school
& voor de buurt

Vervangen straatwerk
Achter de Kerk
Omdat het straatwerk rondom de Sint Jan (Achter de Kerk)
deels verzakt is, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
Daarom gaat de gemeente vanaf dit voorjaar de bestrating
vervangen. Tegelijkertijd vernieuwen de nutsbedrijven de
kabels en leidingen. Daarmee zijn gas, water en licht weer
voor tientallen jaren gegarandeerd, maar Molenwerf en Oosthaven en de Dubbele Buurt zijn in april en mei helaas slecht
bereikbaar. Ter plekke worden omleidingsroutes aangegeven.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in vijf fases tussen
29 februari en medio mei 2017. Op de website van de
gemeente vindt u alle informatie.

Conventstraat
het doek valt
Na jaren van trekken gooit het Bewonersplatform de handdoek in de ring. Het prachtige idee van een groot doek met
een foto van het Groene Hart op de parkeergaragemuur
in de Conventstraat wordt niet gerealiseerd. Het project is
gestrand in het zicht van de haven doordat er niemand is
die de verantwoordelijkheid voor het doek op zich wil nemen.
De eigenaar van de garage niet, de gemeente niet, noch
de woningcorporatie (Woonpartners) of de omwonenden.
Bovendien zijn er geen actieve bewoners (meer) die zich
hiervoor willen inzetten.
Jammer voor dit project, maar we zijn altijd bereid om nieuwe
bewonersinitiatieven te steunen en te helpen realiseren!
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redactie correctie schrijven

voor elke tekst en website
www.taalopmaatdebruyn.nl
taalopmaatdb@gmail.com
06 – 250 17 520

Bewonersplatform digitaal

Oproep

Naast deze papieren Binnenstadnieuws vindt u het
Bewonersplatform Binnenstad ook op binnenstadgouda.nl
en op Facebook hebben we een speciale communitypagina.

Heeft u een goed idee voor uw buurt en zoekt u hulp om dit
te realiseren? Laat het ons gerust weten.

Op de website kunt u zich ook aanmelden voor onze
digitale, maandelijkse nieuwsbrief.

Als Bewonersplatform zoeken we mede-binnenstadbewoners
die samen met ons actief willen zijn in de binnenstad. Helpt u
mee? Stuur dan een e-mail naar: info@binnenstadgouda.nl

tijdens NL doet op 11 en 12 maart staken diverse
binnenstadbewoners de handen uit de mouwen

Bewonersplatform Binnenstad Gouda

Colofon

Postbus 374
2800 AJ Gouda
info@binnenstadgouda.nl
Twitter: @binnenstadgouda
binnenstadgouda.nl
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