
 

Volop actie in 2015! 
Het jaar 2015 zijn we gezellig en actief gestart! 
In een vol ‘Luqx’ wensten wij elkaar tijdens de 
nieuwjaarsborrel van het CDA op 9 januari een 
goed en gezond 2015 toe!  
 
Zelf sprak ik samen met onze interim 
voorzitter Hans Alderliesten en onze 
kandidaat voor de waterschapsverkiezingen 
Marco Kastelein de aanwezigen toe. Ik heb er 
ons initiatief aangekondigd om dit jaar een 
conferentie ‘Gouwenaar aan het roer’ te 
organiseren!  Burgers, verengingen en 
buurtbewoners hebben ideeën en willen 
invloed op hun leefomgeving. Het CDA wil dat 
Gouwenaars daarvoor de ruimte krijgen. 
 
Bovendien is voor ons helder hoe het niet 
moet. Zo is er veel rumoer ontstaan rondom 
de aanpak van het College van B&W met 
betrekking tot de wijkteams, de PWA-Kazerne 
en recent nog weer naar aanleiding van de 
plotselinge aankondiging dat het hertenkamp 
en de volière zouden moeten sluiten!  
 
Waar wij aan denken is bijvoorbeeld een 
schaduwraad, of een stadsjury die gevraagd 
en ongevraagd advies geeft. Ook op het 
gebied van de ruimtelijke ordening zouden 
plannen waar aantoonbaar draagvlak bij 
omwonenden voor bestaan bijvoorbeeld 
versneld kunnen worden gerealiseerd. Verder 
moeten burgers en verenigingen het recht 
krijgen taken van de gemeente over te nemen 
en moeten zij voor besluitvorming worden 
betrokken bij plannen van de gemeente. Zo 
staan zij letterlijk meer 'aan het roer'! 
 

Heeft u suggesties? Aarzel niet om deze door 

te geven! Wij zien uit naar uw reactie!  

Hartelijke groet,  

Huibert van Rossum, Fractievoorzitter  CDA  
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CDA succes: ‘Historisch Gouda op de kaart’  

Dankzij Teun Hardjono, die daartoe een aantal 
jaren geleden het initiatief nam, heeft de 
gemeente Gouda samen met Centric een 
speciale route-app kunnen presenteren. Met 
wandelroutes en achtergrondinformatie laat 
de app bezoekers op moderne wijze 
kennismaken met de historische binnenstad! 
Een mooi stukje Gouda promotie!  
 

Protest tegen Sexclub Binnenstad 
Het CDA heeft in de raad tijdens de bespreking 
van het Bestemmingsplan Binnenstad 
aandacht gevraagd voor de grote overlast die 
omwonenden ervaren nu de gemeente 
opnieuw eind vorig jaar een vergunning heeft 
verleend aan een exploitant van een sexclub 
aan de Nieuwehaven. Wij zijn daar niet blij 
mee! Het CDA heeft dan ook een motie 
gesteund zodat op korte termijn in ieder geval 
geluidswerende maatregelen worden 
genomen in het pand. Daarnaast willen wij zo 
snel mogelijk het gedateerde prostitutiebeleid 
opnieuw op de agenda zetten om zo mogelijk 
het vergunnen uit te faseren zodat er niet 
nieuwe exploitanten een vergunning krijgen.   
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Duidelijkheid nodig: huishoudelijke hulp 
CDA raadslid Eppy Boschma heeft samen met 
de SP vragen gesteld over de huishoudelijke 
hulp in Gouda. In een persbericht van Midden-
Holland, waar Gouda ook onder valt, werd 
aangegeven dat cliënten in principe de hulp 
ontvangen van de huidige aanbieder. Maar 
betekent dit dat in veel gevallen dezelfde 
vertrouwde persoon de huishoudelijke hulp 
blijft bieden zoals is voorgespiegeld aan 
Gouwenaars? Te meer omdat onlangs 
bijvoorbeeld Zorgpartners in Gouda het 
contract dat ze met de gemeente had gesloten 
om huishoudelijke hulp te bieden, heeft 
overgedragen aan de Vierstroom. Of er dan 
ook personeel ‘overgaat’ is onduidelijk. Juist 
dat leidt tot onzekerheid bij mensen waar het 
om gaat. Waar kunnen zij op rekenen? Ook 
omdat veel mensen nog geen zogenaamd 
‘keukentafelgesprek’ hebben gehad! 
Helderheid is dan ook nodig!  

Ervaringsdeskundigen Zorg & CDA 
Inmiddels is er een werkgroep gestart binnen 
het CDA waarbinnen ervaringsdeskundigen in 
de zorg in Gouda meedenken over de 
zorgontwikkelingen en het gemeentebeleid. 
Suggesties? Geef het door aan Eppy Boschma 
(06 533 91 341). 

 

Geen misère voor hertenkamp en volière 
De aankondiging van het College van B&W dat 
met Cyclus is afgesproken om het hertenkamp 
bij de Zuidrandflat in Kort Haarlem op te 
heffen en in het Van Bergen IJzendoornpark 
de volière, leidt tot misère! 
Het CDA stelt voor dit thema in de raad te 
agenderen. Keer op keer komt het College met 
plannen waar de buurt en de bewoners niet 
vooraf in worden gekend. Dat begon al met de 
bezuinigingen op de wijkteams en de 
bestemming van de PWA-kazerne. 
Tegelijkertijd verwacht het College eigen 
initiatief van Gouwenaars en wil het komen 

tot invulling van innovatief burgerschap. Dat 
gaat zo niet. Er moet eerst worden gevraagd 
naar ideeën vanuit de stad en wijkteams 
moeten worden betrokken! Donderdag de 29e 
januari heeft het CDA in de omgeving 
Zuidrandflat bewonersgesprekken gevoerd en 
400 flyers uitgedeeld om hen een hart onder 
de riem te steken voor het behoud van het 
hertenkamp!   
 
Prins Willem Alexander Kazerne 
De komende maand wordt hernieuwde 
discussie in de raad over de bestemming van 
de PWA-kazerne verwacht. CDA Gouda is 
vanaf het begin kritisch geweest over 
salafistische fondsenwerving. Huibert van 
Rossum heeft naar aanleiding van vragen van 
o.a. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, 
aangegeven dat er volledige helderheid moet 
komen over de financiering van het islamitisch 
centrum en de rol die de prediker Tarik 
Chadlioui speelde bij de inzameling van geld in 
Gouda.  Daarnaast is voortdurend aandacht 
gevraagd vanuit het CDA voor het tijdig en 
serieus betrekken van de buurtbewoners in 
Gouda Noord bij de plannen die het College 
aan het verkennen is met Ark/Gemiva en 
vertegenwoordigers van een islamitisch 
centrum. De gemeente heeft een wettelijke 
taak voor de Ark (school) maar niet t.a.v. de 
moskee. Schaal, impact, betrokkenheid buurt 
en financiering moeten voor CDA bij 
planvorming transparant en goed geregeld 
zijn. Het CDA is daarover zeer kritisch evenals 
de buurtbewoners!  
 
Veiligheid in Gouda: radicale personen  
Huibert van Rossum heeft zijn verontrusting 
uitgesproken in de raad n.a.v. het bericht van 
de burgemeester dat in Gouda ongeveer 
twintig radicale jongeren wonen die mogelijk 
jihadist kunnen worden. Het CDA wil dat hier 
bovenop wordt gezeten om verdere 
radicalisering van deze jongeren te 
voorkomen! We moeten niet naïef zijn in 
Gouda, aldus Huibert van Rossum. 
 
Verkiezingen 18 maart:  voor de leden van de 
Provinciale Staten (PS) en voor de bestuurders 
van Waterschappen 
ALV 10 maart a.s. CDA Gouda ALV: thema 
‘water’ in de kleischuur!    


