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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door Gerrit Schinkel, voorzitter 
 

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt in Gouda volop de zon. 
Letterlijk wel te verstaan, want figuurlijk drijven er al een aantal 
weken donkere wolken boven onze mooie stad. Tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 4 juli kregen alle wethouders een 
motie van wantrouwen aan hun broek en traden die avond af. 
Wethouder Laura Werger had even daarvoor zelf al haar ontslag 
aangeboden. Verbazing en consternatie alom. Gouda stond weer 
eens in het middelpunt van de belangstelling, maar met deze 
belangstelling win je geen schoonheidsprijzen. Ook onze eigen 
wethouder Rogier Tetteroo ging van de een op de andere dag 
ineens als ambteloos burger door het leven. 
 
Inmiddels zit de vakantie er voor de meesten van ons op en heeft 
de heer Andersson zijn advies uitgebracht en is de heer Ronald van 
Schelven, huidig burgemeester van Culemborg en oud wethouder 
van Gouda, aangesteld als formateur. Hoe het allemaal verder gaat 
kan ik op dit moment niet voorspellen.  
 
Tijdens een ingelaste ALV op 26 juli is tekst aan uitleg gegeven 
over de ontstane situatie en heeft de afdeling Gouda van de PvdA 
haar volledige vertrouwen uitgesproken in Rogier Tetteroo en 
nogmaals bevestigd dat hij onze politiek leider is. 
Op de ALV van 26 september zal er hopelijk meer duidelijk zijn over 
de gang van zaken. De ontstane situatie in Gouda is dan ook het 
belangrijkste agendapunt. 
 
In deze editie van Gouds Rood leest u meer over de achtergronden 
en kunt u ook lezen dat een aantal betrokken PvdA leden zich 
zorgen maakt over belangrijke onderwerpen als het 
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Verzetsmuseum en de plannen voor een containerhaven in Korte 
Akkeren.  
 
Kortom, er staat nog al wat op het politieke spel in Gouda en 
daarom hoop ik velen van u te verwelkomen op onze ALV van 26 
september. 
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UITNODIGING ALV  
maandag 26 september 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 26 september 2016 

Plaats Café Résistance (te bereiken via 
de tuin van het Verzetsmuseum) 

Tijd 
 

20 uur 

  

 
AGENDA 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV dd. 27 juni 2016 
4. Notulen ALV dd. 26 juli 2016 
5. De stand van zaken m.b.t. de vorming van een nieuw college van 

B&W 
6. Verkiezingscampagne 2e Kamer verkiezingen 2017 
7. Start planning raadsverkiezingen 2018 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

 

Verslag ALV 27 juni 

  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gouda 
 
Datum:  maandag 27 juni 2016  
Plaats:  Café Résistance 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Bericht van verhindering:  
Johan Veld, Sander van Alten, Rogier Tetteroo, Peter den Boer, 
Michiel Sikkes, Ben de Bruin 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen 
 
3. Notulen ALV 21 maart 2016 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Johan 
Veld als notulist. 
Nav: De 1 mei viering was geslaagd, het besproken onderwerp was 
basisinkomen. De traditionele rozen werden weer uitgedeeld en dat 
gebaar werd weer zeer op prijs gesteld.   
 
4. Ledendemocratie 
De voorzitter legt uit dat de functie van afdelingsafgevaardigden 
vervalt. Ieder lid kan nu naar gewestelijke vergaderingen en 
congressen. Het gewest tast over eventuele gevolgen hiervan ook 
nog in het duister. Het zal zo zijn dat het gewest leden direct 
uitnodigt en ieder lid heeft dan ook stemrecht.  
Marion stelt voor in de afdeling voor elk van de gremia een trekker 
aan te stellen zodat er voor leden dichtbij iemand is om ze wegwijs 
te maken.  
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Anita Engbers legt uit dat via internet amendementen ingediend, 
gesteund en aangenomen kunnen worden. Ook zij vindt plaatselijke 
voorbereiding van praktisch nut. Veel van de aanwezigen kunnen 
zich vinden in deze ontwikkeling naar meer directe 
ledendemocratie. De voorzitter meldt dat Sander trekker wil zijn 
binnen de afdeling van landelijke thema's. 
Marion Suijker vraagt waarom de samenwerking van de PvdA-
afdelingen in Midden-Holland niet soepel verloopt. De voorzitter licht 
toe dat Waddinxveen moeilijk doet en Zuidplas niet erg enthousiast 
is. In de persoon van Johan Veld blijven we hier toch energie in 
steken omdat de samenwerking met Bodegraven/Reeuwijk en met 
Krimpenerwaard wel loopt. 
 
5. Verkiezingscampagne Tweede kamer 
Aan de vergadering wordt de vraag voorgelegd wat we kunnen 
doen in het kader van de verkiezingscampagne voor de Tweede 
Kamer. Guido Prinsenberg stelt voor om een vrouwenbijeenkomst 
te organiseren waarbij het doorbreken van glazen plafonds wordt 
besproken.  
José van Eijkelenburg tipt het Nelson Mandelacentrum als een 
mogelijk locatie. Wim Sonnemans stelt als thema voor "Groen en 
Water" waarbij partijgenoot dijkgraaf Hans Oosters een rol kan 
spelen. 
 
6. Start planning raadsverkiezingen 2018 
Guido Prinsenberg legt uit hoe het bestuur de planning naar de 
raadsverkiezingen in 2018 ziet. Daarbij worden de verschillende 
stappen zo in de tijd gezet dat de ALV eerst een vergadering heeft 
om het bestuursvoorstel te bespreken. In de periode tot de 
volgende ALV hebben leden de mogelijkheid om via mail 
wijzigingen voor te stellen. Besluitvorming vindt dan plaats in de 
daarop volgende ALV. De eerste stap is het publiceren van de 
planning van stappen naar de raadsverkiezingen in 2018. Dit wordt 
dan in eerste aanleg in de septembervergadering besproken, 
besluitvorming vindt plaats in de decembervergadering. 
 
7.Van de fractie  
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Marion Suijker geeft aan hoe de fractie staat in de discussie over de 
voorjaarsnota en de kadernota. Er is enige financiële ruimte, 
hierdoor kunnen wensen van de PvdA worden ingewilligd: er komt 
meer sociale woningbouw in Midden Willens, de verbouw van het 
oude gemeentekantoor tot woningen wordt gefaciliteerd en de eigen 
bijdrage in de zorg wordt verlaagd voor de middeninkomens. 
Daarnaast zullen de C4 (Schouwburg, MuseumGouda, Bibliotheek 
en Garenspinnerij) eenmalig worden gesteund onder voorwaarde 
dat er gewerkt wordt aan een structureel efficiëntere bedrijfsvoering. 
Als toekomstperspectief voor het Verzetsmuseum wordt gedacht 
aan transformatie naar een centrum voor democratie en 
verdraagzaamheid gevestigd in de bibliotheek. Ook wordt er werk 
gemaakt door de fractie van de toegankelijkheid van Oranjenacht. 
Marion Suijker geeft aan dat binnenkort de herijking van het 
armoedebeleid in de raad zal worden besproken. 
Khalid Tatou vindt dat de PvdA-successen meer uitgedragen 
moeten worden, want inhoudelijk loopt het goed. Zorg blijft een punt 
van aandacht waarbij we blijven gaan voor de inhoud. Zo heeft de 
fractie moties gesteund over het bij elkaar houden van zorgkoppels 
ondanks faillissementen.  
José van Eijkelenburg vraagt hoe het zit met de overschotten in de 
zorg. Marion Suijker geeft aan dat geld voor de zorg bestemd blijft 
voor de zorg en in een reserve wordt ondergebracht. Dit is met 
name van belang omdat er in de toekomst minder geld vanuit Rijk 
beschikbaar zal worden gesteld. Signalen over knelpunten in de 
zorg zijn altijd welkom bij de fractie of kunnen bij Wil Oosterom 
worden afgegeven.  
 
8. Rondvraag 
Wim Sonnemans is bij de voorlichtingsbijeenkomst over het AZC 
geweest en vraagt zich af of er ook een rol is weggelegd voor de 
wijkagent. Khalid Tatou geeft aan dat in de aanloopfase de rol van 
de wijkagent groter zal zijn dan als het AZC draait. Dit is ook in de 
overleggen aan de orde geweest. 
José van Eijkelenburg vraagt hoe het kan dat er zoveel 
zorgcomplexen leeg staan. Marion Suijker zegt dat ze bij Tweede 
Kamerlid Albert de Vries is geweest en dat het knelpunt de wet is 
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die voorschrijft dat de AWBZ-gelden die in de complexen gestoken 
zijn marktconform moeten worden terugverdiend. Minister Blok gaat 
de wet versoepelen zodat in ieder geval tijdelijke bewoning mogelijk 
zal worden. Verder levert de sluiting van zorgcomplexen druk op de 
sociale woningmarkt op waardoor er gebouwd zal moeten gaan 
worden.  
Anita Engbers vraagt waarom ambachtslieden op de kaasmarkt nu 
moeten betalen waar dat eerder niet nodig was. Hierdoor blijven 
deze mensen weg en verarmd de markt. Marion Suijker geeft aan 
dat de fractie dit gaat uitzoeken. 
 
9. Sluiting 
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Verslag ALV 26 juli 

  

 
Kort verslag van de extra Algemene Ledenvergadering PvdA 
Afdeling Gouda 26 juli 2016 
 
Bericht van verhindering: Rogier Tetteroo, Marion Suyker, Sander 
van Alten, Michiel Sikkes, Khalid Tattou, Siham Massrour, Wim 
Cornelis, Herman Klein, Ina Appers, Jaap Warners 
 
1. Opening  
Dit is een extra ingelaste algemene ledenvergadering n.a.v. het 
aftreden van de wethouders van de gemeente Gouda. 
 
2. Toelichting op de ontstane situatie 
Peter en Boer geeft toelichting vanuit de fractie. Het begin van de 
crisis was de voorlaatste besluitvormende raadsvergadering. Er 
werd door de ChristenUnie een op het eerste gezicht onschuldige 
motie ingediend waarin om onderzoek gevraagd werd naar de 
consequenties van de besluiten in de hulporganisatie Horizon. VVD-
wethouder Werger gaf aan dat dit onuitvoerbaar was omdat het 
onder regionaal gezag viel. Desondanks dit advies werd de motie 
aangenomen gesteund door de oppositiepartijen en collegepartijen 
PvdA en Gouda Positief. Dit werd door de VVD heel hoog 
opgenomen, omdat dit een inbreuk zou zijn op coalitieafspraken dat 
wanneer een wethouder ‘onuitvoerbaar’ of ‘onaanvaardbaar’ zou 
uitspreken de coalitie niet zou steunen. Dit is door de PvdA-fractie 
onderschat. De VVD kwam toen met de mededeling dat ze de 
coalitie niet meer zouden steunen. Daarop vroeg de oppositie een 
verantwoordingsdebat aan. Bij dat debat had de oppositie een motie 
van wantrouwen al klaar en zelfs daarover vooroverleg gepleegd 
met de VVD. Pogingen om wantrouwen te wijzigen in afkeuring 
(waardoor het college in ieder geval demissionair zou kunnen 
aanblijven) en zo tijd te kopen waren aan dovemans oren gericht en 
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waren niet bespreekbaar alhoewel onze fractievoorzitter Marion 
Suijker daar expliciet om vroeg. Ook pogingen om besluitvorming te 
verdagen tot woensdag van Marion Suijker hadden geen succes, 
terwijl dan de Commissaris van de Koning had kunnen bemiddelen. 
De verzamelde oppositie wilde de CdK echter niet spreken. 
Vervolgens is Hans Andersson aangesteld als verkenner om de 
ontstane situatie en een mogelijke uitweg in kaart te brengen. Hij 
houdt gesprekken met alle fracties en zal op 15 augustus 
aanstaande in een besloten raadsvergadering verslag doen van zijn 
bevindingen. Het doel van de PvdA-fractie is om deelname aan het 
college en het succesvolle collegebeleid voort te zetten.  
Vraag: waarom doet de oppositie dit? 
Antwoord: de oppositie vond dat het college gebrekkig 
communiceerde. Het lijkt er echter meer op dat kinnesinne vanuit 
die hoek over het achter het net vissen bij de coalitievorming in 
2014 een grote rol speelde 
Vraag: wat heeft de PvdA besproken met de verkenner? 
Antwoord: dat blijft vertrouwelijk. 
Vraag: waren er eerdere signalen? 
Antwoord: we vermoedden wel enige onvrede binnen de VVD. Maar 
zoals ze zelf in de raad ook gezegd hebben, de motie was de 
aanleiding en niet de reden. De inhoudelijke onvrede heeft de VVD 
binnen de coalitie niet eerder ter sprake gebracht. 
Vraag: Thierry van Vugt (fractievoorzitter D66) had niet een sterk 
verhaal in het verantwoordingsdebat; is er afstemming over dit 
verhaal geweest binnen de coalitie? 
Antwoord: er was afgestemd binnen de coalitie en er waren drie 
scenario's voorgesteld in een aparte openbare notitie:  
a. voorzetting bestaand college met gedoogsteun en 
wisselende meerderheden 
b. toetreding van een nieuwe partij tot de bestaande coalitie met 
aanpassingen aan het collegeakkoord  
c. nieuwe coalitieonderhandelingen. 
Vraag: wordt er normaal niet geschorst bij potentieel gevaarlijke 
moties? Waarom is dat niet gebeurd? 
Antwoord: het lijkt een bedrijfsongeval 
Vraag: en terugkijkend? 
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Antwoord: de motie was de aanleiding niet de reden voor het vertrek 
van de VVD. 
Vraag: wat was het begin van de spanning tussen de VVD en de 
rest van de coalitie? 
Antwoord: de discussie omtrent het islamitisch centrum in de PWA 
heeft veel wonden gemaakt. 
Vraag: kunnen de 8 oppositiepartijen samen een alternatief vormen 
voor de coalitie? 
Antwoord: gezien de diversiteit van de partijen lijkt dat 
onwaarschijnlijk. 
Vraag: Is er informeel overleg met andere politieke partijen? 
Antwoord: uiteraard. 
Vraag: blijft er steun voor het AZC? 
Antwoord: de steun voor het AZC was breed, niet alleen coalitie 
maar ook een aantal oppositiepartijen hebben dat gesteund.  
Vraag: Wordt er een nieuwe moskee gevestigd op de Goudse 
Poort? 
Antwoord: vanuit de Assalaam-moskee is er een pand gehuurd aan 
de Antwerpseweg. De toekomst hiervan is onduidelijk er zijn geen 
afspraken vanuit de huurder met het college gemaakt. Ook de 
andere twee moskeeën zijn niet betrokken bij dit initiatief. 
 
3. Brief van Rogier Tetteroo 
De voorzitter leest de brief van Rogier Tetteroo aan de afdeling voor 
(zie elders in Gouds Rood) 
Vraag: aangezien er nieuwe onderhandelingen volgen kunnen we 
dan ook vanuit de PvdA nieuwe punten meegeven aan de 
onderhandelaars? Zoals bijvoorbeeld dat we tegen 
containeroverslag op het sluiseiland zijn en dat we financiering 
willen voor de wijkteams?  
Antwoord: het primaat ligt op dit punt bij de onderhandelaars en de 
fractie. Los van of deze punten in een nieuwe coalitieakkoord 
worden opgenomen zijn dit punten die de fractie bespreekbaar zal 
maken binnen de raad.  
Vraag: is de PvdA teveel bestuurderspartij? 
Antwoord: we stellen ons bescheiden op, wij zijn de tweede partij. 
D66 als grootste partij zit wat ons betreft in de lead. 
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4. Onze onderhandelaar 
Op voorstel van het bestuur wordt Rogier Tetteroo bij acclamatie 
aangewezen als onze voorman in de onderhandelingen. 
Als we weer deel uit gaan maken van het college zal zoals 
gebruikelijk het onderhandelingsresultaat worden besproken in de 
ALV. Mocht dit in september het geval zijn zal de normale ALV 
vervallen i.v.m. kosten en organisatie. 
 
5. Communicatie 
Er is afgesproken met de verkenner dat de politieke partijen 
mediastilte in acht zullen nemen. Wel zullen we de brief van Rogier 
op de site zetten. 
 
6. Rondvraag 
Ben de Bruijn vraagt of we vooruitkijkend naar de verkiezing voor de 
Tweede Kamer het onderwerp van pensioenen kunnen bespreken, 
en eventueel hiervoor Roos Vermeij uitnodigen. Vanuit het bestuur 
neemt Patrick Verhoeven het voortouw om dit onderwerp in afdeling 
te bespreken. 
 
7. Sluiting 
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Brief  
 

  
Door Rogier Tetteroo 
 
Ieper , 26 juli 2016 
 
Aan de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Gouda 
 
Geachte leden, geachte leden van de fractie, geacht bestuur, geachte 
aanwezigen, 
 
U bent vandaag bijeen op een buitengewone algemene ledenvergadering. 
De vergadering staat in het teken van de sinds 4 juli jl. in Gouda ontstane 
bestuurscrisis. Nooit eerder in de naoorlogse geschiedenis van het lokaal 
bestuur in Nederland is een voltallig college van B en W ontslagen 
geworden. Gouda kent - tot mijn grote spijt - dus een landelijke primeur nu 
alle wethouders door een motie van wantrouwen - aangenomen met 18 
stemmen voor en 17 stemmen tegen - gedwongen zijn geweest met 
onmiddellijke ingang hun ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad op 
4 juli jl. 
Persoonlijk vind ik dit een grote gotspe, maar het is een politiek feit waar 
ik mee moet dealen. 
 
Sinds 4 juli  bestaat het dagelijks bestuur van de gemeente uit alleen de 
niet gekozen, maar kroonbenoemde, burgemeester. Daarbij ondersteund 
door niet gekozen ambtenaren. Het mag duidelijk zijn dat deze situatie 
van een apolitiek, niet op een kiezersmandaat steunend dagelijks bestuur 
uitsluitend voor een korte, buitengewone periode kan voortduren. Zo snel 
mogelijk moet het dagelijks bestuur in Gouda weer worden uitgeoefend 
door wethouders met hun wortels in de Goudse samenleving, die namens 
de Goudse kiezer voor hun politieke partij door de gemeenteraad zijn 
benoemd. 
 
Momenteel is een externe deskundige op voorspraak van de Commissaris 
van de Koning en de burgemeester en op aangeven van de grootste 
politieke partij (D66) bezig met een verkenning naar de mogelijke 
oplossingen voor de bestaande bestuurscrisis. Deze deskundige, de heer 
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Andersson (ook lid van de PvdA kandidaatstellingscommissie voor de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017) zal medio augustus 
met een eerste analyse komen. Zijn opdracht is om dusdanige 
aanbevelingen te doen dat op grond daarvan begin september een herstel 
van het dagelijks bestuur in Gouda mogelijk is. 
 
Namens de PvdA afdeling Gouda zijn de leden van de fractie en 
ondergetekende nauw bij dit proces betrokken. Voor het vervolg, het 
daadwerkelijk herstel van het dagelijks bestuur in Gouda, achten het 
bestuur, de fractie en ondergetekende het wenselijk dat u, de algemene 
ledenvergadering van de PvdA afdeling Gouda, het mandaat dat u mij in 
2013 en in 2014 namens de PvdA Afdeling Gouda gaf, te herbevestigen. 
Daarmee kan ik mij - gesteund door mijn afdeling en fractie - volledig 
richten op een terugkeer van de PvdA in het dagelijks bestuur van Gouda. 
Als tweede partij in deze mooie stad hebben wij die verantwoordelijkheid 
te dragen. Mijn kader daarbij is ons verkiezingsprogramma en het 
collegeakkoord Gouda daagt uit! 
 
En beste mensen, mijn werk, het werk van de PvdA Gouda is nog lang 
niet af. Op het terrein van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, het 
grondbeleid en de wijkontwikkeling staat nog grote opgaven op de 
agenda. Extra sociale woningbouw op de Agnietenstraat en in 
Middenwillens is mooi - ik ben er trots op - maar er moet een tandje bij. 
Vooral in het meest betaalbare segment. De aanpak van leegstaand 
vastgoed moet door gaan. Gouda Oost en Korte Akkeren zijn nog niet af. 
Een nieuw grondbeleid is ook voor de volkshuisvestelijke opgave van 
groot belang. Nieuwe bestemmingsplannen en een begin met de 
omgevingsvisie moeten opgepakt worden. Net zo belangrijk en van grote 
invloed op onze inwoners - en dan vooral de meest kwetsbare in onze 
stad - zijn de herijking van het armoedebeleid, de invoering van de 
Goudse stadspas, de evaluatie van de bijzondere bijstand en de invoering 
van nieuwe schuldhulpverlening. Dit mag geen dag onnodig uitstel 
hebben! De echte invulling van beschut werken, de doorontwikkeling van 
beschermd werken, de invoering van een goed doordachte arbeidzame 
dagbesteding, de toekomst van Promen, de vernieuwing van de aanpak 
door de sociale dienst van mensen die zijn aangewezen op de gemeente, 
de evaluatie van onze invoering van de participatiewet en de 
verordeningen die daarbij horen zoals tegenprestatie en re-integratie, de 
doorontwikkeling van sociale teams, vernieuwde werkwijze voor mensen 
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met een bijstandsuitkering etc. etc. al dit werk ligt op de plank en moet 
door. Ik wil mijn werk weer oppakken en er mee aan de slag! 
 
De bestuurscrisis in Gouda raakt niet alleen de politici maar ook en vooral 
gewone mensen van vlees en bloed. Goudse inwoners waarvan er velen 
op onze partij hebben gestemd. Voor een eerlijker, rechtvaardiger en 
socialer Gouda. Laten we hun stem goed laten horen! 
 
Ik dank u voor uw steun en vertrouwen. Ik spreek de hoop uit dat de 
bestuurscrisis in Gouda zo kort mogelijk voortduurt, opdat het werken aan 
een sterker en socialer Gouda met grote inzet door kan gaan! Ik ben er 
klaar voor.  
 
Hartelijke groet, 
Rogier Tetteroo 
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Vraaggesprek  

  

Door Marjan Arenoe, 
Redactie Gouds Rood 
 
‘Wegsturen college raakt de kwetsbaarste mensen’ 
 
De scherven opvegen en zo snel mogelijk verder, is het devies van Rogier 
Tetteroo. We spreken elkaar op de dag dat een externe verkenner, Hans 
Andersson, zijn advies heeft uitgebracht. De verkenner vindt dat in elk 
geval D66, Gouda Positief en de PvdA in het college moeten terugkeren.  
 
Hoe analyseer jij wat er is gebeurd? Waarom heeft de oppositie met steun 
van de VVD die motie van wantrouwen aangenomen? 
 
Puur omdat het kon. Ik denk dat er niet zo goed is nagedacht over de 
gevolgen. Dat bleek ook wel de  dag erna. Mensen die gewoon op het ja-
knopje hadden gedrukt, zeiden tegen mij dat het niet persoonlijk was. Dat 
het de bedoeling was dat we er goed uit zouden komen. Maar, een motie 
van wantrouwen is een rode kaart. Het betekent: meteen vertrekken.  
 
In het rapport van Andersson staat dat er bij de oppositie veel wantrouwen 
is. Hoe komt dat? 
 
Ik vermoed door de formatie. Als grootste partij nam D66 in de persoon 
van Daphne Bergman het initiatief. Zij is toen ingehaald door een club die 
zelf is gaan formeren. Vervolgens is Gouda Positief daar uitgestapt en 
opnieuw in gesprek gegaan met  D66, de VVD, de PvdA en Groen Links. 
Wij zijn er toen een paar weken later in zijn geslaagd een college te 
formeren. In het feit dat de andere partijen als het ware zijn ‘teruggecoupt’ 
ligt duidelijk veel oud zeer. Dat is wel degelijk iets van persoonlijke aard, 
want programmatisch ligt het niet ver uit elkaar. Het collegeprogramma 
Gouda daagt uit is een symbiose van wat alle partijen hebben ingebracht. 
Het is curieus dat men de eigen, eerste couppoging volledig 
gerechtvaardigd vindt. Zo beschouwd zou iedereen vol wantrouwen door 
het leven moeten gaan. Wantrouwen is in the eye of the beholder. 
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Over de gevolgen is niet nagedacht, zeg je. Wat zijn die gevolgen? 
 
Het dagelijks bestuur is nooit met vakantie. Elke dag zijn er afwegingen te 
maken, weliswaar was het reces, maar dat betekent louter dat de politiek 
op vakantie is. Het bestuur gaat normaal gesproken gewoon door. Elke 
dag dat dit niet doorgaat is achterstand. Dossiers stapelen zich op. Straks 
lopen we tegen maanden achterstallig onderhoud aan. Dat raakt juist de 
mensen die afhankelijk zijn van gemeenten.  
 
Geef ‘ns een voorbeeld van dossiers die blijven liggen. 
 
Nou, belangrijke beslissingen over de binnenstad, over het invullen van 
leegstand, over culturele evenementen, over fase II van Westergouwe. 
Wat gaan we daar doen aan sociale woningbouw? Of over 
volkshuisvesting in den brede. Er is geen bestuurder die kan beslissen of 
mensen urgentie moeten krijgen voor een woning. De nieuwe, betere 
aanpak van schuldhulpverlening komt in de vertraging. Dat is ingrijpend 
voor mensen die het nodig hebben. Sowieso blijven alle individuele 
dossiers liggen. Je hoort mensen wel zeggen dat alles in de stad gewoon 
doordraait. Dat is misschien zo voor mensen met weinig zorgen, maar 
mensen die juist aandacht nodig hebben krijgen die nu niet, wie in nood zit 
raakt steeds verder in de knel.  
 
Onderhandelen doe je niet op straat, maar wat kun je in het algemeen 
zeggen over hoe het nu verder gaat? 
 
Het is mooi dat de verkenner adviseert dat D66, Gouda Positief en de 
PvdA in elk geval moeten terugkeren in een nieuw college. Ik wil graag 
door, maar niet tegen elke prijs. We nemen geen gas terug op de 
belangrijke dossiers: participatie, volkshuisvesting. Alles waar we volop 
mee bezig waren. We gaan straks met meer partijen om tafel. We kennen 
in de eerste plaats het CDA als een partij die altijd verantwoordelijkheid 
heeft gedragen en waar we van oudsher graag mee samenwerken. Maar 
we gaan natuurlijk praten met meer partijen, met Groen Links dat het in 
het college uitstekend heeft gedaan en met de Christen Unie. Ik vind zelf 
dat we ook de VVD niet moeten afschrijven. Je kunt in een gesprek altijd 
weer tot nieuwe dingen komen. Ik hecht er wel aan dat we snel tot zaken 
komen. We lopen toch al drie tot vier maanden achterstand op, de 
belangen zijn te groot om het nog langer te laten duren. 
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Kom in verzet 

  

Door Max de Groot 
Voorzitter Verzetsmuseum Zuid Holland 
 
De uitroep ‘Kom in verzet’ komt van het Verzetsmuseum in Gouda. 
Waarom moeten we in verzet komen? Het antwoord is eenvoudig. Dit 
unieke museum met een belangrijke collectie historisch materiaal uit 
de periode 1940-1945 dreigt te verdwijnen. 
 
De overheidssubsidies zijn de laatste jaren sterk afgenomen. De provincie 
steunt ons zelfs geheel niet meer. Dit museum is notabene destijds op 
initiatief van onze partijgenoot Joop Borgman opgericht! De collectie die 
voor een belangrijk deel bestaat uit schenkingen van burgers niet alleen 
uit Gouda, maar uit heel Zuid-Holland, dreigt verloren te gaan. 
Dat mag niet gebeuren.  
 
Ik roep hierbij alle partijgenoten op om van zich te laten horen. Word 
tientjeslid (http://www.verzetsmuseum-zh.nl) en geef het signaal dat een 
uniek museum dat dreigt te verdwijnen, moet blijven bestaan.  
Nota bene het een na laatst museum van Gouda, immers de Moriaan/het 
Pijpenmuseum is al lang geleden tot mijn grote spijt verdwenen! 
 
Verzet is onlosmakelijk verbonden met een museum dat een belangrijke 
taak heeft om aan de ene kant het zeer belangrijke historische materiaal 
uit de periode 1940-1945 te bewaren en aan de andere kant een grote rol 
speelt om de huidige jeugd te overtuigen dat Vrijheid een zeer groot goed 
is, dat zeker niet vanzelfsprekend is.  
 
In dit museum worden jaarlijks honderden jongeren uit basis en voortgezet 
onderwijs uit Gouda en de regio  gratis ontvangen en rondgeleid, steeds 
met het doel om hen over de tweede wereld oorlog te vertellen maar ook 
om hen duidelijk te maken dat je van de geschiedenis kunt leren dat 
vrijheid, tolerantie en goed burgerschap een groot goed zijn, wat je 
allemaal niet als vanzelf sprekend kunt beschouwen!  Daar moet je voor 
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vechten als het nodig is!  Kijk om je heen en overal in de gehele wereld 
zien we de vrijheid van mensen bedreigd worden. 
 
Mijn moeder was koerierster tijdens de Tweede Wereldoorlog en mijn 
vader was verbindingsofficier bij onze Canadese bevrijders. Beide leven 
helaas niet meer, maar indien dat wel het geval geweest zou zijn, zouden 
zij zich ook honderd procent hebben ingezet om een zo uniek museum als 
het Verzetsmuseum tot in lengte van jaren niet alleen voor Gouda, maar 
voor Nederland te behouden. 
 
p.s. Bezoek ook eens de tuin van het Verzetsmuseum. Daar vind je 
prachtige beelden die allen een verband hebben met de Tweede 
Wereldoorlog. 
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Neerwaarts 
 

  
Door Co Caljouw 
redactie Gouds Rood 
 
Voorwaarts, ooit een van de hymnen van het socialisme uit mijn jeugd. 
Neerwaarts kunnen we nu in uiterst kleine kring zingen. Dat ik dit als 
inmiddels stokoude sociaaldemocraat allemaal moet meemaken.  
 
De PvdA-raadsfractie te Gouda verworden tot een van de twaalf splinters die 
daarenboven haar wethouder zag verdwijnen. Hoe is dit ons overkomen?  
Toen ik in maart 1964 voor Het Vrije Volk mijn eerste raadsverslag onder de 
aloude hanebalken van het historische stadhuis maakte telde de PvdA naar ik 
meen 17 raadszetels en derhalve leverden we twee wethouders voor het college.  
 
De vele leden waren vaak voor allerlei lezingen en andere partij-activiteiten 
veelvuldig te gast in Ons Huis, het home van het Nederlands Vakverbond. 
In de toen 43.000 inwoners tellende gemeente (vóór de bouw van de wijken 
Bloemendaal, Goverwelle en Westergouwe) kleurde een stadsdeel als Korte 
Akkeren bij verkiezingen egaal rood en knokte toen een aantal felle rooie 
vrouwen voor een verdergaande emancipatie van hun kunne. Altijd leven in de 
brouwerij al waren er toen hele groepen PvdA-leden en –kiezers die de producten 
van zulk een instelling nooit en te nimmer zouden innemen. 
 
Die roerige jaren zestig gingen ook in Gouda niet geruisloos voorbij. 
Democratisering was de slogan en inderdaad het ook in onze gelederen wel wat 
autoritaire gedrag der bestuurderen werd na sit-ins en picketlines zo mild dat van 
gezag of moreel overwicht steeds minder sprake was. 
Maar er gebeurde veel meer. Ooit gezaghebbende instituten als mijn eigen krant 
(bijna 10.000 abonnees in  stad en ommeland) verdwenen. Het Morgenrood 
alsook het zaterdagavondpraatje van HVV-hoofdredacteur Klaas Voskuil klonken 
niet meer voor de VARA, de arbeidersradioamateurs die hun beleid meer en 
meer op het nieuwe vooralsnog zwart-wit-medium televisie gingen afstemmen. 
Aanvankelijk met zeer informatieve programma’s en onder meer voldragen 
toneelstukken, prachtige documentaires, moeilijke ‘kwissen’. De gewone man 
ofwel Jan met de Pet en zijn gezellin moesten niet alleen materieel vooruitgang 
boeken maar ook verheffing behoorde nog altijd tot de aandachtspunten. 
 
Maar het verhevene werd steeds meer belaagd. Platvloerse soaps, reclame, 
steeds meer sport; een soort brood en spelen. Deze ontwikkeling was een gevolg 
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van de strijd om de kijker/luisteraar waarbij met steeds meer commerciële 
zenders moest worden geconcurreerd. 
 
De welvaart steeg, we kregen de auto, de vliegreis werd algemeen en de wereld 
derhalve kleiner.  Men had kennelijk steeds minder behoefte aan een partij als de 
onze die het beste met eens het lompenproletariaat voorhad. Een sterk 
complicerende factor was de geweldige instroom van wat aanvankelijk de 
allochtonen ofwel medelanders werden genoemd. Groepen die maatschappelijk 
wel degelijk bij hun inpassing in onze samenleving voor de nodige problemen 
zorgden. Nieuwe partijen, nadat we al kennis hadden gemaakt met bij voorbeeld 
D’66, PPR, PSP (samen opgaand in Groen Links), speelden daar nadrukkelijk op 
in en zo kon het zelfs gebeuren dat de paradijsvogel Pim Fortuyn tot grootste 
vaderlander aller tijden werd gekozen. 
 
Wat we landelijk zagen met Europa en Euro als extra zorgpunten speelde en 
speelt zich in het klein ook in Gouda af. Het resultaat heb ik in de aanhef reeds 
geschetst. Het begrip democratie waarbij de wil van het volk (demos) 
uitgangspunt is raakt volkomen uit het lood. Grote schreeuwers, de 
Hadjememaars, in extremis iedere roeper z’n eigen individualistische partij met 
geen enkel zicht op een algemeen belang. En die brave sociaaldemocraten daar 
maar bangelijk en serviel in meegaan. 
 
Het ondankbare, nurkse, altijd maar kankerende volk: ik wil daar niks meer mee 
te maken hebben! 
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Door Guido Prinsenberg en Bep Rijsbergen 
 
Containerhaven op het Sluiseiland? Dacht het niet! 
 
Toen de Zuidwestelijke Randweg werd aangelegd is er uitgebreid 
gesproken over de (her-)inrichting van het Sluiseiland. Vanuit Korte 
Akkeren werd gepleit voor behoud van groen en de mogelijkheid van de 
vestiging van een gebouw voor verenigingen en een uitspanning. 
 
De gemeenteraad van Gouda heeft hier een PvdA-motie over 
aangenomen in 2010. Maar ondernemers in Gouda hebben hun begerig 
oog laten vallen op dit kleine stukje groen en zijn naar de provincie 
gegaan. De provincie is namelijk eigenaar van de grond. En hoewel de 
provincie in 2010 heeft gezegd de wensen van gemeenteraad van Gouda 
uit te voeren hadden ze hier wel oren naar.  
 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen ondernemers, provincie en 
het college van Gouda. Het college had niet erg veel zin in een 
containeroverslag op die plek. Op grond van het collegeakkoord, waarin 
staat dat er ‘ja, tenzij’ gezegd zou worden, kon het college niet anders dan 
zeggen dat ze het plan hiervoor best wilden bekijken. Als voorwaarde voor 
het bekijken van het plan (dus niet als voorwaarde om het meteen uit te 
voeren) stelden ze dat er een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek door de 
initiatiefnemers zou moeten worden gedaan. Bij het 
haalbaarheidsonderzoek moest ook de inbreng van de burgers worden 
meegenomen. 
 
De provincie en de initiatiefnemers presenteren de situatie nu alsof het 
college van Gouda een containeroverslag wilde. Dat is pertinent niet het 
geval, maar een gevallen college kan zich niet verdedigen. Het onderzoek 
is gedaan omdat dit een voorwaarde is om het plan überhaupt te kunnen 
beoordelen. 
 

 

 

Containerhaven 
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Een containeroverslag in Gouda is op zich geen slecht plan. Het brengt 
werkgelegenheid en vervoer via water spaart autoverkeer en daarmee het 
milieu. Wat wel een slecht plan is, is het vestigen van containeroverslag 
op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is een klein stukje groen voor het 
dichtbebouwde Korte Akkeren. Verder ligt het op de toegang naar de stad 
voor de nieuwe wijk Westergouwe. Leuk voor de nieuwe bewoners van 
Westergouwe als ze eerst door een containergebied moeten fietsen om in 
de stad te komen.  
De PvdA-Gouda moet zorgen dat de afspraken met de Korte Akkeren 
worden nagekomen en het Sluiseiland groen houden! Als er zo nodig een 
containerhaven moet komen, moet er een andere plek gezocht worden.  
Bij het wijkteam Korte Akkeren kan een petitie om dit onzalige plan tegen 
te houden worden getekend. Tekent allen! 
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Massatoerisme 

  
Door Co Caljouw 
redactie Gouds Rood 
 

Gouda mikt op maar liefst één miljoen toeristen per jaar, zo laten lieden 

onder wie de vroede vaderen en moederen die Gouda bij voortduring op de 

kaart willen zetten, ons herhaaldelijk weten. 

Wat levert dat de gemiddelde Gouwenaar, onder wie ik mezelf reken, aan 

voordelen op? Ik wil niet zo flauw zijn om te suggereren dat de bedwants die 

eerder via de talloze buitenlandse gasten Mokum bereikte ook de Goudse 

alkoven zal aandoen maar ik zie toch louter nadelen voor de authentieke 

stedeling. De horecaman en –vrouw uiteraard uitgezonderd. En hier zit hem net 

nou de kneep (maar daarover later). 

Het gaat hier vooral om dagtoerisme omdat de verblijfsaccommodatie voor 

langere duur in de aloude kaasstad volstrekt onvoldoende is. En er bovendien 

toch geen sprake van  zal kunnen zijn dat de veel te weinige (sociale) 

huurwoningen, al dan niet clandestien, voor veel geld aan onze bezoekers 

beschikbaar worden gesteld (onderverhuurd). 

Dagtoerisme leent zich vanzelfsprekend niet voor zoiets als toeristenbelasting 

dus de gemeente (en daarmee indirect de Gouwenaars) zitten louter met de 

lasten voor een schone, representatieve stad. 

Maar musea, de Sint Janskerk en andere bezienswaardigheden krijgen toch maar 

mooi veel extra inkomsten, zo zal de kritische Gouds Roodlezer terecht 

redeneren waardoor ze hun broek zonder veel overheidssteun beter kunnen 

ophouden. Dat is onmiskenbaar waar. 

Maar dan wijs ik toch weer naar Mokum waar onafzienbare rijen voor musea en 

andere bezoekgelegenheden vele inwoners een doorn in het oog zijn. Zij klagen 

daarover dan ook terecht en wijzen bovendien op  allerlei bijkomende vormen van 

overlast (drugs, wildplassen en –braken, zakkenrollen, vernielingen, 

geluidsoverlast, verkeersdrukte en wat niet al). 



 26 

Het is Amsterdam met daarenboven al die festivals en (homo)manifestaties 

duidelijk boven het hoofd gegroeid en de bewoners klagen dan ook steen en 

been. 

Onlangs werd het eiland Texel internationaal tot een niet te missen topattractie 

aanbevolen. Trouwens alle Waddeneilanden worden al vele jaren geteisterd door 

het massatoerisme tot wanhoop van de bewoners die hun rust, de natuur en niet 

te vergeten de prijzen zien ontregeld. 

En daarmee ben ik terug bij de Goudse horeca. Met het Zeeuws meisje monkelen 

ze: geen cent teveel voor de baatbelasting hoor! Ondanks hun fabuleuze ligging 

aan bij voorbeeld de eerste klas stand die de Goudse Markt is. 

Ook mijn markt als ingezetene die trouw alle plaatselijke lasten ophoest maar bij 

de nep boerenkaasmarkt nu al door de toeristen zijn kont niet kan keren. De 

vreemdeling heeft mijn stekkie op een van de terrassen ingenomen. Komt dat 

plaatsje vrij op een minder zonnige dag door de week dan betaal ik de hoofdprijs, 

kennelijk op het toerisme afgestemd. Even voor een voorbeeld over de grenzen. 

Nadat Turkije, mede door de vele aanslagen, door de toerist werd gemeden en 

hij/zij de schreden richtte naar Spanje zijn aldaar de prijzen, vergeleken met vorig 

jaar, bijna verdubbeld. 

Of vindt mijn lezer op een dubbeltje na 9 Euro voor een slobberwijntje en een 

pilsje, onlangs op een Gouds terras neergelegd (bijna 20 oude Pietermannen) 

normaal? Bovendien rekening houdend met het gegeven dat de inflatie al heel 

lang op vrijwel nul procent staat. Om over de daling van de pensioenen van onze 

ouderen, de grootbesteders in de horeca, maar te zwijgen. 

Gemeente: bezint eer ge begint! 
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Draaiboek 
gemeenteraadsverkiezingen 

  
Door Guido Prinsenberg, secretaris 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen plaatsvinden op 21 maart. 
De dag van de kandidaatstelling is 5 februari 2018, de datum waarop de lijst 
bij de kiesraad moet worden ingediend. 
 
Artikel 3 van deel 5 van de reglementen zegt dat het partijbestuur 18 maanden 
voor de verkiezingen een draaiboek publiceert waar het afdelingsbestuur zich 
dient aan te houden. Uitgaande van het draaiboek voor 2014 en na contact met 
het partijbureau is het verstandig om in Gouds Rood van september 2016 ons 
draaiboek voor de verkiezingen reeds te publiceren zodat de leden in een vroeg 
stadium betrokken kunnen worden bij de gehele procedure. Besluitvorming kan 
dan plaatsvinden in de vergadering van 19 december 2016.  
 
15 Maanden voor de verkiezingen moet de afdeling aangeven of en hoe er 
deelgenomen wordt aan de verkiezingen. Gezien de verkiezingsdatum kan dit op 
19 december 2016 (uiterste datum 21 december 2016) 
14 Maanden voor de verkiezingen (voor 21 januari 2017) moet het draaiboek 
worden vastgesteld. Aangezien we al publiceren in september kan dat in één 
moeite door in de vergadering van 19 december 2016. De leden hebben dan 
voldoende tijd om hierover na te denken en eventueel vragen te stellen zodat de 
ALV geïnformeerd kan besluiten. 
 
Voor het draaiboek bestaan de volgende beslispunten: 
1. Datumschema werkzaamheden van 

a. Opstelling profielschets kandidaten 
b. Opstelling kandidatenlijst 
c. Opstelling verkiezingsprogramma 

2. Besluit of er een ledenraadpleging komt voor aanwijzing lijsttrekker. 
3. Besluit of de ontwerpkandidatenlijst door het bestuur of door een 

onafhankelijke commissie wordt opgesteld. 
4. Besluit over de wijze waarop de fractie wordt geadviseerd over 

wethouderskandidaten. 
5. Besluit over of de verkiezingen als PvdA alleen wordt deelgenomen of via een 

gezamenlijke lijst. 
 
De opstelling van het verkiezingsprogramma kent als verdere aanwijzingen vanuit 
reglementen of partijbestuur dat het verkiezingsprogramma moet worden 
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vastgesteld voor dat de kandidatenlijst kan worden vastgesteld, en dat de lijst 
uiterlijk 6 weken voor de inleverdatum bij de kiesraad moet worden vastgesteld: 
dit betekent voor 25 december 2017.  
 
Verder staat in de reglementen dat kandidaten voorbehouden kunnen maken 
t.a.v. het verkiezingsprogramma, vandaar ook dat dit moet worden vastgesteld 
voor de kandidatenlijst. Verder staat er in de reglementen dat de beoogd 
lijsttrekker het bestuur adviseert over het ontwerpverkiezingsprogramma en de 
ontwerpkandidatenlijst alvorens het bestuur deze vaststelt en daarna voorlegt aan 
afdelingsvergadering ter finale vaststelling. Om dit mogelijk te maken is het nodig 
in een vroeg stadium iemand aan te wijzen als beoogd lijsttrekker. 
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Goed resultaat maar toch brokken 

  
 
Door Marion Suijker, fractievoorzitter 
 
De gemeenteraad besprak op 6 juli de jaarstukken, bij die gelegenheid heb 
ik voorgelezen uit de brief van Gouda Onderneemt. Ondernemers zijn 
ontzettend boos over het opblazen van het college.  
 
Ik heb uit de brief voorgelezen om te onderstrepen hoe uniek en succesvol de 
combinatie van partijen in het college was.  
 
Dit blijkt ook uit de jaarstukken die echt goed zijn. Er is veel bereikt en met een 
goed resultaat. Gouda is weer sterker en socialer geworden. En met wat er nog 
op de rit staat, zoals nieuw armoedebeleid, extra sociale woningbouw, goede 
toekomst voor onderkant arbeidsmarkt, goed onderwijs, goede cultuur, eerlijke 
verdeling van kosten over diverse inkomensgroepen, meer groen, meer 
leefbaarheid, en successen als sociale teams, Goudapot, Goudasfalt, 
Wijkontwikkeling, Westergouwe, Middenwillens, Woonvisie enzovoorts zou je 
kunnen denken dat de Pvda mede aan de knoppen heeft gedraaid. 
 
Maar juist elke partij uit de regenboogcoalitie die hier zat kreeg een mooi profiel 
met beter verkeer en parkeren, koopzondagen, economische versterking, aanpak 
leegstand, optimale samenwerking met ondernemers, klein en groot, kansen 
pakken, de kan wel-mentaliteit, en ja mits. Goed vrij en liberaal in combinatie met 
mooi groen en warm sociaal. Een mooie afspiegeling van Gouda. 
Juist daarom is het zo vreemd dat de VVD de samenwerking eenzijdig heeft 
opgezegd. Het zou niet liberaal zijn? De conclusie van de VVD heb ik tot op de 
dag van vandaag niet kunnen begrijpen. 
  
Zo hebben ingestemd met de jaarrekening. Er is veel bereikt, daarom is het 
allemaal des te vreemder. Wij hopen dat we –gezien wat er gebeurd is- snel 
voortgang kunnen maken op de weg die was ingeslagen.. Aan de resultaten heeft 
het niet gelegen, zo blijkt uit alle reacties. 
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Ledendag verzorgd en leuk 

  
 
Door Will van Oosterom 
 
In het gebouw van de Tweede Kamer was er een speciale ledendag ter 
gelegenheid van 70 jaar PvdA. 
 
De controle om in het gebouw binnen te komen was nog strenger dan op 
Schiphol. Het was heel leuk, eerst was er koffie en thee met wat lekkers en je kon 
rondkijken bij alle kraampjes. 
 
Daarna hield Diederik een welkomstwoord en kreeg je een rondleiding. Ons 
groepje van Roos Vermeij en een jongen die daar werkte en veel van het gebouw 
afwist. 
 
Het gebouw alleen al is zeker de moeite waard, een prachtige bibliotheek, waar 
mensen speciaal voor uit China komen om het te mogen zien. Het ging allemaal 
heel gemoedelijk en je kon ook van alles vragen over wat er momenteel allemaal 
gebeurt in de Tweede Kamer. Ook konden we in debat gaan met elkaar onder 
leiding van de Kamervoorzitter Khadija Arib. 
  
Hans Spekman deed het slotwoord. Al met al was het goed verzorgd en heel leuk. 
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AGENDA 

  

    

26 september 20:00 ALV Café Résistance 

    

19 december 20:00 ALV Café Résistance 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter        06-39102778 
Guido Prinsenberg secretaris        06-81916959 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Lotte Klene          06-17106216 
Patrick Verhoeven          06-24406510  
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo          06-42200196  
 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider        06 48135702 
Khalid Tatou vice-fractieleider       0182-589197 
  
Peter den Boer fractie-penningmeester       0182 511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour          06-53885758 
Johan Veld burgerraadslid 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier   06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
vacature Goverwelle      
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 
 
 
 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: goudsroodkopij@hotmail.com 


