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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
Als deze Gouds Rood verschijnt is het al weer december en staat het jaar 
2018 op punt om afscheid te nemen en zijn opvolger 2019 te begroeten.  
Het afdelingsbestuur heeft grootse plannen en daar leest u in deze editie 
van Gouds Rood meer over. En anders hoort u het tijdens onze ALV. Ook 
zijn er weer bijdragen van een aantal enthousiaste partijleden. Bünyamin 
Erdogan staat op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten en stelt 
zich voor. Dus hierbij alvast een stemadvies.  
 
Onze ALV is voor het eerst sinds jaren niet meer in ons vertrouwde 
Verzetsmuseum. U weet de reden ongetwijfeld. Maar de nieuwe locatie 
De Speelwinkel is voor velen ook een vertrouwde omgeving. En ook voor 
onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2019 is een nieuwe locatie 
gevonden, nl. in het Coornhertgymnasium. 
 
Tot maandag 17 december a.s. 
 

 

   

 

 

Van de voorzitter 
 

  
 
Door Patrick Verhoeven 

Voorzitter 
 
Beste partijleden, 
 
In deze editie van Gouds Rood vindt u verschillende bijdrages vanuit het 
bestuur. Dit komt omdat er verschillende zaken op het programma staan. 
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Zo maakt onze secretaris Bram van der Welie een jaarplanning bekend 
met de activiteiten inclusief data die eraan gaan komen het komende jaar. 
Uiteraard staat dit alles nog niet 100% in graniet gebeiteld maar het geeft 
wel alvast aan wat we mogen verwachten. E.e.a. zal worden besproken 
op de komende ALV van 17 december. 
 
Onze penningmeester Joost van Lier geeft inzicht in onze huidige en 
toekomstige financiën. We zijn al aan het sparen voor de gemeenteraads-
campagne van woensdag 16 maart 2022. Hier houden we nu al rekening 
mee bij onze uitgaven. De exacte begroting voor 2019 volgt binnenkort. 
Uiteraard is dit een voorstel waarop u nog uw ideeën kunt inbrengen. Ook 
dit komt aan de orde op onze komende ALV. 
 
Tevens willen we op de komende ALV voorstellen Peter van Diesen toe te 
laten treden tot het bestuur. Peter heeft zich reeds verdienstelijk gemaakt 
voor het bestuur met name m.b.t. het doorlezen van en nadenken over het 
rapport Depla (analyse van het verlies bij de 2e Kamerverkiezingen). Als 
bestuur stellen we Peter’s inbreng zeer op prijs en we zouden hem er dan 
ook graag bij hebben (en hij wil nog ook ;-).  
 
Geïnspireerd door het rapport Depla willen we op de nieuwjaarsborrel van 
12 januari 2019 met u discussiëren over onze partij, de sociaaldemocratie 
en haar toekomst. In verband hiermee heeft Peter een bijdrage 
geschreven voor deze Gouds Rood. 
 
Onze raadsfractie is goed op dreef gebleven. Zo heeft haar vasthoudend-
heid m.b.t. de veiligheid van de fietspaden inmiddels tot het in gang zetten 
van actie geleid welke breed gedragen wordt door de gemeenteraad. 
Natuurlijk, we zijn er nog lang niet maar de locomotief beweegt. Ook de 
inspanning van onze fractie om op allerlei manieren de jeugd te helpen zij 
het middels onderwijs, zij het qua LBGT-rechten zij het qua uitgaansleven 
is lovenswaardig en verdient onze volle ondersteuning. Om nog maar te 
zwijgen over onze wethouder die, naast al zijn overige werkzaamheden, 
de ene na de andere nieuwe aanwinst voor onze stad mag openen.  
 
Kortom, volgens mij zijn we lekker op dreef maar dat mag u er niet van 
weerhouden nieuwe ideeën in te brengen voor nog meer activiteiten! 
Tot ziens op de ALV van maandag 17 december! 
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Uitnodiging ALV dd. 17 december 2018 
 

  
 
Datum 

 
Maandag 17 december 2018 

Plaats Buurthuis De Speelwinkel,  
Raam 60-62  

Tijd 20.00 uur 
  

 

AGENDA 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Update wethouder, raadsfractie en bestuur 
4. Jaarplanning 2019 en financiën 
5. Voorstel toevoegen aan bestuur: Peter van Diesen 
6. Voorbereiding landelijk congres dd. 19 januari 2019 

 In te dienen moties 

 Machtiging voor congresgangers 
7. Rondvraag 
 
 
 

.                                                              

 

 

Ontwerpresolutie partijcongres 
 

  
"Zoals Sander van Alten op de ledenvergadering in oktober jl. heeft 
gemeld, heeft hij op het vorige partijcongres een poging gedaan een 
resolutie in te dienen om het rapport van Paul Depla "Op de toekomst" 
formeel te bespreken. Dat is toen niet gelukt, maar de Goudse ALV heeft 
besloten een nieuwe poging te doen dit rapport op de agenda van het 
congres in januari 2019 te krijgen. Daartoe bereidt het bestuur een 
ontwerpresolutie voor, die op de ALV van 17 december a.s. aan de leden 
zal worden voorgelegd".  
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Van de penningmeester 
 

  
 
Door Joost van Lier 

Penningmeester 
 
Geachte partijgenoten, 
 
In deze Gouds Rood meer stukjes dan gebruikelijk vanuit het 
bestuur, maar het einde van het jaar nadert en vanuit het bestuur 
maken we ons op voor een nieuw politiek jaar. Bij dit vooruit kijken 
maken we nieuwe plannen en moeten we inschatten wat de plannen 
de afdeling gaan kosten. Als penningmeester wil ik verder dan één 
jaar vooruit kijken en rekening houden met toekomstige grote 
uitgaven. Om dit in te kunnen schatten moeten we toch naar het 
verleden, dit jaar, terug kijken.  
 
2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Aan het begin van 
het jaar is een campagneteam onder leiding van Rogier en Mohammed 
continue aan de gang geweest om actie na actie uit te voeren en steeds 
weer het nieuws te halen. We hebben tijdens de campagne héél veel 
rozen uitgedeeld, politieke cafés mogen meemaken en we hebben op 
verschillende momenten geflyerd en gecanvast. 
 
Een groot aantal lokale leden hebben de afdeling geholpen door in te 
gaan op de rozenadoptie-actie van het campagneteam, dit heeft de 
campagne zeker verder geholpen. Maar de volledige campagne heeft de 
afdeling veel geld gekost. De kas van de afdeling was na de campagne 
nagenoeg leeg, dit leverde de penningmeester ondanks de jeugdige 
leeftijd toch grijze haren op. We hebben de ergste nood kunnen ledigen in 
de maanden na de campagne en na een paar maanden van krapte 
hebben we weer voldoende geld in kas om rekeningen van activiteiten 
direct te kunnen betalen. Ik durf zelfs de stelling aan dat de financiën voor 
een jaar na de campagne weer gezond zijn.  
 
Deze krapte, maar ook de plannen die het bestuur bij zijn aantreden heeft 
aangekondigd, heeft het bestuur doen besluiten de bijdrage van onze 
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raadsleden en wethouder te verhogen. Deze verhoogde bijdragen geven 
ons als bestuur, maar zeker ook de fractie, de ruimte om de komende 
jaren activiteiten te organiseren waardoor we ons verder kunnen profileren 
in de lokale politiek. 
 
Naast de bijdragen van de lokale politici krijgen we een jaarlijkse bijdrage 
van PvdA landelijk. Deze bijdrage staat voor de afdeling Gouda onder 
druk. Ook als afdeling merken we het teruglopende ledenaantal in de 
begroting. Dit wordt helaas niet gecompenseerd door een verhoging in de 
bijdrage per lid door PvdA landelijk. Sterker nog, deze jaarlijkse bijdrage 
vanuit PvdA landelijk kent slechts een zeer marginale stijging. 
 
Gezien de kostenontwikkeling, de druk op de inkomsten én de benodigde 
financiën voor de campagnes hebben we dus besloten om verder vooruit 
te gaan kijken dan één jaar. In overleg met het campagneteam hebben we 
niet alleen budget gereserveerd voor de provinciale staten en Europese 
verkiezingen van volgend jaar, maar maken we vanaf 2019 ook al flinke 
reserveringen voor de campagne van 2022. Ons doel is om als afdeling in 
2022 voldoende budget beschikbaar te hebben om een net zo succes-
volle, zo niet betere, campagne dan het afgelopen jaar neer te zetten. 
Deze post zal de komende jaren drukken op de begroting van de afdeling. 
 
Als we verder naar de begroting kijken zal die voor 2019 soberder zijn dan 
in 2018. Ondanks dat we vanuit het bestuur en de fractie diverse activi-
teiten gepland en begroot hebben (die we strak hebben gebudgetteerd), 
hebben we slechts een kleine speling om ons aan de begroting te houden 
of meer geld uit te geven dan we gepland hebben. De financiën zullen dus 
tijdens de bestuursvergaderingen onze continue aandacht hebben. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat de ambities van het bestuur groot 
zijn. Gelukkig kunnen we daarnaast stellen dat we op dit moment de 
begroting nog zo vorm kunnen geven dat we deze ambities ook waar 
kunnen maken. Ik als penningmeester, ga met vertrouwen 2019 in, zeker 
als we de opgestelde begroting tijdens de komende ALV van 17 december 
goedkeuren. De stukken voor de jaarplanning en begroting zullen wij 
vanuit het bestuur uiterlijk 10 december aan alle leden van de afdeling 
mailen.  
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Voor nu wens ik iedereen die ik niet meer spreek alvast hele fijne 
feestdagen, én een goed uiteinde van 2018. In de hoop dat 2019 een 
vruchtbaar, liefdevol en succesvol jaar mag zijn! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van Lier - penningmeester afdeling Gouda 
Joostvanlier@hotmail.com 
  
 

 

 

 
  

 

 

Goudse kandidaat PvdA voor de 
Provinciale Staten 

 

  
 
Door Bünyamin Erdogan 

Bestuurslid en kandidaat Provinciale Staten 
 
Beste allemaal, 
  
Vanaf dit moment zijn de campagnes voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2019 (PS19) al aan de gang. Zo ook bij ons.  
En ik heb er óók zin in, want ik wil mij tijdens deze verkiezingen en 
daarna inzetten voor een duurzamer, mobieler en veiliger Zuid-
Holland voor iedereen. 
  
Nu ben ik vooral bezig met het uitschrijven van m’n campagneplan en er 
staan ideeën voor campagnemateriaal op papier. Je kunt mij via mijn 
website blijven volgen. Daar zal ik binnenkort ook meer vertellen over 
waar ik mij sterk voor wil maken tijdens PS19. 
  

mailto:Joostvanlier@hotmail.com
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Mijn naam is Bünyamin Erdogan. 
Ik ben geboren op 7 juli 1988 in Halfeti (Turkije). Sinds 1994 woon ik in 
Gouda. Opgegroeid in de Ouwe Gouwe, maar was vroeger ook vaak te 
vinden in de wijken Achterwillens en Bloemendaal.  
 
Momenteel werk ik in Amsterdam, ben ik lid van de Gouwe Schutters, 
sport ik (soms) in Gouda, verdiep ik me in het ondernemerschap en zet ik 
me graag in voor de gemeenschap.  
  
Tot snel, 
  
Bünyamin Erdoğan 
#18 PvdA PS19 
wwww.bunyaminerdogan.nl. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwwww.bunyaminerdogan.nl&data=02%7C01%7C%7Cd42505445335425673b908d6531f6b73%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636787791736239635&sdata=6SbTjRZDAfOW13tuvRCeqClYWAfnHVxGkRsqvXlRfy8%3D&reserved=0
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Van lesgeven over politieke idealen 
tot aan artikel 38 vragen stellen 
 

 
 

 

Door Sophie Heesen, raadslid  
 
Het afgelopen campagnejaar is er hard gewerkt. Van deur tot deur in 
de kou tot aan politieke cafés waar elke Gouwenaar een bijdrage kon 
leveren. Nogmaals bedankt iedere PvdA’er die een bijdrage heeft 
geleverd!  

21 maart 2018 was de 
spannende dag en gelukkig 
werd ik raadslid. Met zo’n 700 
voorkeursstemmen kwam ik 
in een politiek spel terecht. 
Soms schrik ik erg hoe som-
mige politieke partijen denken 
over de samenleving. Maar 
ach, het is wat ik verwacht 
had. Ik geloof in solidariteit, 
verbinding en liefde voor de 
mensheid. Zo heerst dit 
gevoel ook in de fractie. Zij 
helpen mij goed en ik leer 
enorm veel van hen. En zo 
geldt dat andersom ook.  
 
Ik hou mij bezig met sport, 
onderwijs, jeugd en 
verbindende  projecten in de 
stad.. Ik organiseer namens 
de PvdA Gouda de politieke 
cafés. De laatste keer ging 

het café over ‘Gelijke kansen in de sportwereld’. Ook geef ik lessen op 
verschillende scholen. Het is mooi om jongeren te laten zien dat jonge 
vrouwen met dromen ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Ik 
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hou van actie en daarom gaan wij als fractie in buurten aan de slag om 
erachter te komen wat er mis gaat. Als volksvertegenwoordiger moet je 
mens blijven en je kop laten zien. In de campagne heb ik vaak genoeg 
gezegd waarom toegankelijke  huiswerkbegeleiding zo belangrijk is. 12 
december komt er toegankelijke huiswerkbegeleiding in Gouda. Jongeren 
moeten gewoon diploma’s halen voor een mooiere toekomst, ook als je 
ouders of verzorgers minder geld hebben.  
 
 
 

 

 

Een nieuw wereldbeeld 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
 

We staan misschien aan 
de vooravond van een 
hele nieuwe kijk op de 
wereld. Een nieuw 
wereldbeeld met nieuwe 
spelregels. “Nou, nou, 
grote woorden”, zul je 
misschien zeggen. 
Misschien is hier de wens 
wel de vader van mijn 
gedachte, maar er is toch 
ook een kansje dat mijn 
analyse van het huidige 
tijdsgewricht geen onzin 
zal blijken te zijn. Eerst 
maar even een klein 
stukje uit de weten-
schapsfilosofische theorie 
over nieuwe paradigma’s 

om daarna uit te leggen wat er nu kennelijk zo bijzonder is. 
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“‘Paradigma’, kent u dat woord?“, zou Paul Haenen dominee Gremdaat 
laten zeggen. Het is misschien wel een van de meest verkeerd gebruikte 
woorden die onze taal rijk is. Het staat te pas en te onpas in 
nieuwsartikelen in de krant of op het internet. Is er een nieuw idee 
bedacht? Hoera, een nieuw paradigma! Wil een politicus een oud idee als 
nieuw framen? Hup, we noemen het een nieuw paradigma! Maar een 
paradigma is niet zomaar een ideetje, het is veel meer dan dat. Daarom 
even terug naar de oorsprong van de term. 
Het woord ‘paradigma’ is als eerste gebruikt in 1962 door Thomas S. 
Kuhn in zijn boek The structure of scientific revolutions. Een paradigma is 
een stelsel van samenhangende verklaringen van verschijnselen om ons 
heen. Het is de manier waarop wij naar de wereld kijken en deze 
begrijpen. Of wij de wereld zien als een van god (of goden) gegeven plek 
voor de mensen of als een natuurverschijnsel, bijvoorbeeld.  
De kern van Kuhns betoog is dat wetenschap niet geleidelijk evolueert, 
maar schoksgewijs. Hij ziet een periode van ‘normale’ wetenschap, waarin 
iedereen tevreden lijkt met de verklaringen van de wereld. Gaandeweg 
ontstaan er echter steeds meer verschijnselen die met het heersende 
wereldbeeld niet meer te verklaren zijn. De onvrede neemt toe, maar krijgt 
pas vorm als er een geheel nieuwe fundamentele verklaring mogelijk 
wordt. En dat is niet alleen afhankelijk van het voortschrijden van weten-
schappelijk inzicht, maar ook van sociale en maatschappelijke verande-
ringen. Immers, wetenschap is mensenwerk. Wetenschappers zijn niet 
alleen maar objectieve onderzoekers, maar ook mensen die status en 
macht ontlenen aan hun positie aan een universiteit of onderzoeksinstituut 
en hun opvattingen hebben vastgelegd in boeken en artikelen. De 
heersende verklaringen zijn ook ingebed in de wereld van de politiek, 
waaraan partijen en hun leiders hun machtspositie ontlenen. De heer-
sende opvattingen zijn ook neergedaald in de samenleving. Misschien niet 
in dezelfde vorm als de wetenschappelijke verklaringen, maar vaak wel 
als herkenbare uitingen in het leven van alledag. Een paradigmawisseling 
verwijst dus naar een overgangsperiode, waarin er niet alleen verwarring 
heerst over de verklaring van een verschijnsel, maar ook strijd om de 
sociale acceptatie. Een strijd om macht. 
 
De Copernicaanse revolutie 
Kuhn geeft zelf als voorbeeld de Copernicaanse revolutie. De heersende 
opvatting toendertijd was dat de Aarde het vaststaande centrum van de 
kosmos was. Dat was geheel verknoopt met het religieuze beeld dat de 
van god gegeven wereld het centrum was en alle verschijnselen 
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daaromheen waren bedoeld om het leven op Aarde zo te laten zijn zoals 
god dat had bedoeld. Er werden echter steeds meer waarnemingen van 
bewegingen aan de sterrenhemel gedaan die niet goed konden worden 
verklaard. Copernicus was de eerste die in zijn visie de zon in het 
middelpunt plaatste en de Aarde daaromheen liet draaien. Zijn verklaring 
werd echter verworpen, niet alleen omdat zijn waarnemingen niet heel 
nauwkeurig waren, maar ook omdat zijn visie als godslasterlijk werd 
verworpen. Pas toen later Galileo en Kepler de waarnemingen van 
Copernicus konden verfijnen, onder meer door de banen van planeten niet 
als cirkelvormig maar als ellipsen voor te stellen, werd de overtuigings-
kracht zo groot dat het wereldbeeld kon kantelen. 
 
Een nieuwe kijk op de wereld of nieuwe spelregels om het spel te spelen, 
stuiten, zoals bij de meeste veranderingen, op weerstand. Dat is logisch, 
bijna vanzelfsprekend, want vrijwel iedereen reageert vanuit het oude 
verklaringskader dat tot dan toe onomstreden was. Een nieuw paradigma 
is er niet zomaar, herken je niet zomaar en omarm je niet zomaar. Het 
proces van verandering is er een van verwarring, weerstand en onduide-
lijkheid. Kuhn zei zelf dat je een paradigmawisseling eigenlijk ook alleen 
maar achteraf kunt constateren. 
 
Het recht op een gezonde leefomgeving 
En toch...misschien zijn we nu wel getuige van het ontstaan van een 
nieuw paradigma. Het paradigma van het recht op een gezonde leefom-
geving. Wat doet mij zoiets onbezonnens, iets wat ik volgens Kuhn 
eigenlijk pas achteraf zou kunnen herkennen, toch te claimen? Dat is het 
unieke feit dat een rechter in een zaak die Urgenda tegen de Staat der 
Nederlanden had aangespannen, Urgenda geheel in het gelijk heeft 
gesteld. Huh? Urgenda? U bent het misschien alweer vergeten. Het is 
nieuws van al weer een paar maanden geleden. Urgenda vindt dat de 
overheid te weinig doet om ons te beschermen tegen de aantasting van 
het milieu, die inmiddels levensbedreigende vormen heeft aangenomen, 
en daagde de overheid voor de rechter.  
 
De heersende opvatting over de spelregels van milieu- en duurzaam-
heidsvraagstukken is: dat is een politiek debat. De politiek gaat er niet 
over, niet de rechter. Deze rechter hanteert echter een fundamenteel 
nieuw afwegingskader op grond waarvan hij zich bevoegd acht om over 
de claim van Urgenda te oordelen. Hij stelt dat de Staat gehouden is om 
de burgers te beschermen tegen gevaar. Het gevaar komt van de mensen 
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zelf, van hun auto’s en fabrieken, waarmee de lucht wordt vervuild met 
broeikasgassen die vervolgens weer leiden tot een letterlijk levensgevaar-
lijke stijging van de zeespiegel en een levensbedreigende luchtkwaliteit. 
De overheid moet, zo stelt de rechter, veel verder strekkende maatregelen 
nemen dan nu gebeurt, wil het het levensbedreigende karakter wegnemen 
of in ieder geval verminderen. De rechter stelt hier dus niet de milieu-
normen centraal in het afwegingskader, maar het recht van de burger op 
bescherming tegen levensbedreigende onveiligheid. Dat is een 
fundamenteel nieuwe spelregel voor milieuvraagstukken. 
 
Zoals mag worden verwacht reageren de meeste mensen vanuit het oude 
kader. Wiebes, als verantwoordelijk minister voor milieu, legt ijskoud de 
rechterlijke uitspraak naast zich neer en wacht op nieuwe cijfers uit zijn 
eigen overheidsapparaat. Of Hans van Zon, politiek commentator van het 
AD, die stelt dat dit een debat is die in de Tweede Kamer thuis hoort. En 
velen met hen, er waren spreekkoren van verontwaardiging over deze 
‘vreemde’ afwijking van de oude vertrouwde spelregels. Spreekkoren die 
gemakkelijk het nieuwe geluid van Urgenda overschreeuwen. Logisch, in 
het begin van een paradigmawisseling zijn de voorstanders van een nieuw 
geluid per definitie in de minderheid en niet in het centrum van de maat-
schappelijke, politieke, wetenschappelijk of rechterlijke macht. We vinden 
de ondersteuning van de Urgenda-agenda nu nog vooral in kringen van 
milieuactivisten, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.  
 
De sleutel tot verandering 
Wat maakt nu of er echt sprake gaat zijn van een paradigmawisseling? 
Vergeef mij weer een kleine greep uit de politicologische keuken: het 
succes van een maatschappelijke omwenteling, een revolutie zo u wilt, 
komt zelden door de inzet van de voorlopers, maar door de midden-
groepen en zelfs de meer behoudende groepen in de samenleving. Een 
gewapende revolutie wordt pas een succes wanneer (delen van) het leger 
of politie besluiten om mee te doen. Een economische verandering vereist 
de steun van een groot aantal (nieuwe) bedrijven. Een maatschappelijke 
verandering komt pas tot stand wanneer de middengroepen in onze 
samenleving ‘om’ gaan. 
De sleutel tot verandering ligt bij groepen die zich betrokken voelen bij dit 
vraagstuk en zich meer in het midden van de samenleving bevinden. 
Zoals wij, sociaaldemocraten van de PvdA, en sociaalliberalen (D66). En 
progressief-christelijken (CU), die, anders dan veel van de huidige CDA-
prominenten, vinden dat het woord ‘rentmeesterschap’ écht betekenis 
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moet hebben. En nu dus ook binnen de rechterlijke macht! Wij, onze 
bestuurders en beleidsmakers, de handhavers, de rechterlijke macht; het 
zijn deze groepen die bepalen of er daadwerkelijk een nieuw paradigma 
ontstaat: het paradigma van het recht op een gezonde leefomgeving en 
bescherming tegen de levensbedreigende aantasting daarvan. Als deze 
groepen kantelen, kantelt het wereldbeeld mee. Dan gaan we anders 
tegen mens en milieu aankijken. Dan gaan we het vanzelfsprekend vinden 
dat we willen overleven op deze mooie aardbol. Dan gaan we inzien dat 
we met onze hebzuchtige ratrace naar altijd maar meer economische 
voorspoed onze aarde op een levensbedreigende manier vervuilen en 
uitputten en we onszelf naar de ratsmodee helpen.  
 
Een nieuw paradigma wordt gevormd door een heleboel hele kleine 
beslissinkjes. Die van jou bijvoorbeeld. Daarom, beste partijgenoten, ben 
ik benieuwd of jullie dat nieuwe paradigma gaan helpen te ontstaan. 
Bijvoorbeeld door kritisch te zijn op uw eigen afwegingskader. Het gaat 
niet langer om economische groei, maar om ecologische bescherming van 
jezelf en je kinderen. Je gaat niet meer naar de goedkoopste supermarkt, 
maar naar de winkel die er in slaagt om minder plastic verpakkingsmate-
riaal aan te bieden. Je besluit om die dieselauto te vervangen door een 
elektrische, of gaat vaker met trein of de fiets. Je legt die zonnepanelen op 
jouw zonovergoten daken en vervangt de stenen in je tuin door groen. 
Natuurlijk, dat kost geld en niet iedereen dat kan betalen. Maar het plastic 
zakje bij de bakker weigeren en vragen om een papieren zak kost niets. 
Iets vaker de fiets of trein pakken in plaats van de auto, bespaart zelfs 
geld! Net als het iets eerder uitdoen van lampen of de thermostaat een 
half graadje lager zetten, minder vlees eten en minder vaak en minder ver 
vliegen met vakantie. 
 
En als we dan over 20 jaar achterom kijken, constateren we dat de 
overheid onze medestander is in onze strijd voor levensbehoud en dat in 
het economisch verkeer niet winstmaximalisatie, maar beperking van 
milieuschade het leidende principe is. En dat we dat dan eigenlijk volstrekt 
normaal vinden. Dan blijkt er een nieuw wereldbeeld te zijn ontstaan. Ik 
vind dat wel een aantrekkelijk wereldbeeld. En jij? 
 
Wil je reageren? f.vdknaap@worldonline.nl 
 
 
 

mailto:f.vdknaap@worldonline.nl
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Rondje Goudkade 

  
Door Hans du Pré 
 
Sinds de jaren '80 woon ik dicht bij de Hollandsche IJssel en ben 
vanaf die tijd geïnteresseerd geraakt in de potentie van de water- 
wegen en -kanten van Gouda voor recreatie en toerisme. Daar ik mij 
beroepsmatig heb bezig gehouden met weg- en waterbouwkunde 
boeit mij ook het technische aspect hiervan. Als lid van het Wijkteam 
Korte Akkeren, behartig ik dan ook die aspecten van deze door 
vaarwegen omringde wijk. 
 
Korte Akkeren is een gezellige wijk, maar met weinig openbaar groen en 
ook weinig mogelijkheden om dit uit te kunnen breiden. Als welkome 
groenuitbreiding ziet het wijkteam Korte Akkeren veel in de mogelijkheden 
van een RONDJE GOUDKADE. Dit wandel- en fietsrondje, kan ontstaan 
door het bestaande Ruige Weteringpad, langs het Gouwekanaal, te ver- 
binden met de Goudkade. Zo’n verbinding geeft de wijk Korte Akkeren 
een heel aantrekkelijk groen rondje om te wandelen en fietsen met een 
600 meter lange groene oeverstrook om te kunnen zonnen, vissen en 
genieten van de schepen, het water en het omringende landschap. 
 
Het RONDJE GOUDKADE is deels op bedrijventerrein Kromme Gouwe 
gesitueerd.  Op de Schielands Hoge Zeedijk, waar de bedrijven Croda en 
Compaxo zijn gevestigd, zien wij dat langzaam recreatief verkeer en 
bedrijfsmatige vrachtverkeer goed samen kunnen gaan. Dit omdat het 
recreatieve gebruik voornamelijk buiten werktijd plaats vindt. Door het 
grote tekort aan openbare groengebieden in de wijk is dit samengebruik 
uit nood geboren. Het Wijkteam heeft er vertrouwen in dat het langzame 
recreatieve verkeer en het vrachtverkeer ook op de Goudkade goed 
samen kunnen gaan. Ook hier zal het gebruik voornamelijk buiten de 
gebruikelijke werktijden plaats vinden. Mogelijk kan een verkeerskundig 
onderzoek nog verbeteringen aan b.v. het trottoir langs de Goudkade aan 
het licht brengen. Om het RONDJE GOUDKADE ook van waarde te laten 
zijn voor de aangrenzende wijk Westergouwe zal o.i. het Ruige Wetering-
pad idealiter ook met de Speelbrug en Sluiseiland verbonden dienen te 
worden als fietspad. Mogelijk kan dit er ook toe leiden dat nog meer 



 17 

afvalstoffen op een milieuvriendelijke manier naar het nieuwe ECOpark 
worden aangebracht, per bakfiets.  
 

 
 
Het Wijkteam zou een uitvoering van de verlenging van het Ruige 
Weteringpad als meer dan recreatief fietspad, toejuichen. Wij denken 
namelijk dat een fietspad voor algemeen gebruik, waar ook hulpdiensten 
gebruik van kunnen maken, kansen biedt om de geïsoleerde ligging van 
het nieuwe ECO-park te verbeteren. Dit door meer sociale controle en 
mogelijkheden om te kunnen surveilleren door wetshandhavers in nu, 
vooral buiten werktijd, een uithoek van bedrijventerrein Kromme Gouwe.  
 
De reacties die wij tot op heden van de gemeente Gouda hebben mogen 
ontvangen op het idee voor een RONDJE GOUDKADE zijn positief. 
Zo wordt er bij de plannen voor de vernieuwing van het afvalbrengstation 
(ECOpark Gouda) rekening mee gehouden door een openbare verbinding 
tot aan de windmolen te creëren. Dat is een hoopvol signaal. Maar de 
toezegging dat het RONDJE GOUDKADE er ook daadwerkelijk gaat 
komen is er nog (lang?) niet. Het Wijkteam Korte Akkeren doet bij deze 
dan ook een beroep op de lezer om vanuit zijn of haar positie of functie 
het RONDJE GOUDKADE onder de aandacht te brengen en te 
ondersteunen. 
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 Verzakking 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Daar keek de doorsnee Gouwenaar toch niet echt van op, zo denk ik: 
het zorgelijke relaas van wethouder Niezen op de televisie dat onze 
stad zo immens verzakt. Waar grote delen van ons land en dan 
vooral het Groene Hart en Groningen (gaswinning) voortdurend 
inklinken en wegzakken dobbert onze stad al zo’n duizend jaar op 
een soort drijfzand met alle gevolgen van dien. 
 
In een toch al arbeidzaam leven heb ik in respectievelijk de Olivier van 
Noortlaan en de Krugerlaan vele honderden kuub aarde verstouwd om 
tuin en belendende meters van een letterlijke ondergang te redden. 
Ik zou graag enig inzicht hebben in de kosten die Gouda in  al die jaren 
heeft gemaakt om Erasmus’ geboorteplaats voor verdrinking te behoeden. 
Ik vrees dat we er met honderden miljoenen guldens/euro’s bij lange na 
niet zijn. De stadsspreuk Door de doornen naar de sterren had al die 
eeuwen en in navolging van Zeeland beter kunnen luiden Luctor et 
Emergo (Ik worstel en kom boven/ontzwem). 
 
De oorzaken van dit tot gigantische proporties toenemend ongerief zijn 
algemeen bekend maar kunnen helaas nooit meer worden hersteld. Zo 
goed als je spreekwoordelijk geen huisje moet bouwen op een dichtge-
vroren waterpartij hadden aloude vroede vaderen (de moederen treft geen 
blaam want die kwamen er pas veel later bij) en  hogere bestuurskringen 
prudenter moeten omgaan met plaatsen waar wel en niet te bouwen. En 
dan bouwen in de breedste zin van het woord: tekentafelsteden, 
woningen, bedrijfspanden, scholen, complete industrieterreinen (eenmaal 
leeg en verouderd/verloederd laat je ze gewoon liggen en bouwt er 
nieuwe bij) en vanzelfsprekend de daarbij behorende infrastructuur van 
straten, toegangs- en ontsluitingswegen, rondwegen, hoofdwegen en 
parkeervoorzieningen. 
 
Om bij dit alles droge voeten te houden werd altijd maar waar mogelijk het 
grondwaterpeil verlaagd zoals vooral in het buitengebied om de boeren 
met steeds zwaardere machines toegang tot hun eens drasse percelen te 
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verschaffen. Aan een goede en strikt na te leven en te controleren 
ruimtelijke ordening met het juiste oog voor de waterstaatkundige situatie 
heeft het tot dusver volkomen ontbroken. 
 
En dan komen daar nog eens de door klimaatopwarming veroorzaakte 
droogteperioden en slagregens bij. Het hemelwater kan door die enorme 
asfaltering, betegeling, bestrating, nergens heen en de inmiddels zwaar 
ontoereikende riolen kunnen de toevloed niet meer aan. 
 
Genoemde wethouder schat de gemiddelde kosten van een allernood-
zakelijkst te herstellen woningfundering in de aloude kaasstad op 50.000 
tot 100.000 Euro. En dan heb ik het nog maar niet eens over de ook al 
broodnodige renovaties in het kader van de duurzaamheid. Richt voor 
grote delen van de Goudse burgerij en in het kader van het aanstaande 
750-jarig bestaan al vast maar een paar oorlogse volksgaarkeukens op…. 
 
 
 
 
    

 

 

Burgemeester 

  

Door Co Caljouw 
 
Was onze eerste burger Schoenmaker kortgeleden op de buis 
incognito de ietwat duistere krochten van Gouda ingedoken, nu gaat 
hij warempel geheel en al verdwijnen en wel richting Centrum 
Onderzoek Asielzoekers. Wat daarvan te denken/vinden? 
Deze vraag welde bij mij op als oud-journalist die, vooral in de 
beginjaren van zijn loopbaan, vele tientallen burgemeesters op 
schrift heeft ingeleid en uitgezwaaid. 
 
Laat ik eerst maar eens teruggaan in die tijd. Toen zelfs een dorpje als 
Gouderak nog een zelfstandige burgemeester had (om zijn functie letterlijk 
wat meer gewicht te geven was hij bovendien gemeentesecretaris). 
Dat waren welhaast letterlijk burgervaders met een bijpassend natuurlijk 
gezag. Zoals mijn eigen vader sprak ik zo’n burgemeester aan met “u” en 
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verscheen in zijn aangezicht met gepoetste schoenen, vouw in de broek, 
keurig colbertje met bijpassende stropdas. 
Dat had zo zijn voordelen: er was de nodige en vereiste afstand. De 
toenmalige burgervader (er was toen zegge en schrijven één moeder in 
Oost-, Middel- en Westelbeers) zou er ook niet over piekeren jegens u 
(dat was ik dan) de popi-jopie uit te hangen, hopend op een “goede pers”. 
Kom daar nu nog eens om, zo denk ik vaak en dan met betrekking tot alle 
vrouwen en heren politici. 
Een beetje als op de vroegere lagere school waar “mees” en “juf” zich 
vooralsnog door die dreumesen geen JanPiet of Marie lieten noemen, om 
over het voortgezet onderwijs maar te zwijgen. Het is niet boud te 
beweren dat de kwaliteit van het onderwijs door deze navrante vorm van 
democratisering hier en daar een krasje heeft opgelopen. 
 
IJlings terug naar burgemeester Schoenmaker, die ik publiekelijk en privé 
nooit Milo zal noemen. Was hij een goede burgemeester? Ik denk het wel; 
hij werd immers door de raad voor zes jaar herbenoemd. Een smetje op 
zijn vermomd optreden was overigens wel dat agenten enkele inzittenden 
van een auto zonder veiligheidsriem met veel getutoyeer over en weer 
ongemoeid lieten (kan ik mijn eigen boete op dit terrein terugvorderen?). 
Veel meer dan een burgervader (ik houd het even bij dit geslacht) was en 
is een moderne en vooralsnog benoemde “eerste burger” vooral een 
manager met zoveel - meest onbezoldigde – bestuurlijke nevenfuncties 
dat de meer persoonlijke, menselijke band jegens de burgerij erbij 
inschiet.  
 
Als ik, beginjaren zestig, een nieuw benoemde burgemeester interviewde 
klonk vaak dat hij ervan gedroomd had ooit nog eens burgemeester van 
(vul maar in: Moordrecht, Reeuwijk, Bergambacht/Ammerstol etc.) te 
worden. Wijlen oud-burgemeester mr. P. van Dijke kwam ooit ook met 
zulk een warme tekst naar zijn kamer op de Markt maar was snel weer 
vertrokken als secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken (later 
Commissaris der Koningin in Utrecht en voorzitter van de NOS – een 
bekwaam, dat moet gezegd – heerschap dat nadrukkelijk een oog had 
voor een glanzende carrière). 
 
Met het aldoor krimpen van het aantal zelfstandige gemeenten en 
navenant dalend aantal burgemeesters heeft dr. Schoenmaker wellicht 
daarom een stap gezet naar een nieuwe “droombaan”. 
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Maatschappelijke functie sportclubs 

belangrijk voor gelijke 
sportkansen voor iedereen 

 

  

Door Wim Sonnemans 
 
Voor sportclubs liggen er kansen bij het vervullen van een maat-
schappelijke functie, maar het is zaak ze daarbij vanuit de politiek 
niet te overvragen. Dat was een belangrijke uitkomst van het Politiek 
Café van PvdA Gouda op 5 oktober 2018 in de Goudse Eend dat in 
het teken stond van “zeker zijn van gelijke sportkansen”. Aan het 
woord kwamen de Goudse sportwethouder Michiel Bunnik (CDA), 
Maurice Simons en Redouan Allaoui van de Vereniging van Goudse 
Sport Organisaties (VGSO) en Peter Vrisekoop van Sport.Gouda 
(uitvoerder van het sportbeleid van de gemeente). Discussieleider 
Gerrit Schinkel leidde het levendige gesprek met bezoekers vanuit de 
sportwereld, PvdA, andere politieke partijen en toevallige belang-
stellenden in goede banen. Gelukkig had de wethouder genoeg 
papier bij zich voor de nodige aantekeningen over de zeer 
waardevolle inbreng die naar voren kwam. 
 
Voor de aftrap gaf PvdA-raadslid Sophie Heesen aan het van groot belang 
te vinden dat ook jongeren meepraten over onderwerpen die hen aangaan 
zoals sport. Medeorganisator Wim Sonnemans vertelde dat hij in zijn vrije 
tijd actief is als PvdA-lid en daarnaast aan sport doet. Dit in de vorm van 
veteranenvoetbal en de afgelopen tien jaar ook inzet voor de jeugd bij SV 
Gouda. 
 
Wethouder Michiel Bunnik onderstreepte dat sporten gezond is en een 
belangrijke bron van plezier. Ook zette hij uiteen hoe de gemeente - aan 
de hand van de sportnota (zie Nota_Sport_en_Bewegen_in_Gouda_2022) 
- sport en bewegen wil koppelen aan het sociale domein (zorg, werk en 
jeugdhulp) en mede wil laten bijdragen aan gezondheid, zelfredzaamheid 
en sociale kracht van aandachtsgroepen. De afgesproken bijdrage van 
Sport.Gouda aan sportstimulering moet zo meetbaar mogelijk worden 
aangetoond. 

https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Belangrijke_documenten/Nota_Sport_en_Bewegen_in_Gouda_2022
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Maurice Simons (voorzitter VGSO) onderstreepte dat gelijke sportkansen 
voor iedereen maatwerk betekent voor zowel de sporter als de vereniging. 
Zo zijn er mensen met een sociale, fysieke, geestelijke of financiële 
beperking, of een combinatie daarvan. Elke beperking heeft zijn eigen 
benadering en dus is er maatwerk nodig om alles per geval te behand-
elen. Een voorbeeld is een geestelijk gehandicapte die aan teamsport 
doet en in de reguliere competitie meespeelt. Daarnaast vraagt bv. 
zwemles voor autistische kinderen extra scholing van begeleiders en extra 
onkosten doordat voor minder deelnemers de volledige huurprijs van het 
zwembad opgebracht moet worden. Dat is niet voor alle sportclubs en 
vrijwilligers zomaar weggelegd en vraagt extra steun vanuit de gemeente.  
 

 
 
Uit onderzoek zou blijken dat met iedere Euro voor sport 10 euro aan 
zorgkosten wordt uitgespaard. Maurice pleit dan ook voor investeringen in 
sport door zorgverzekeraars.  
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Hoewel sport ook voor jongeren belangrijk is, haken jongeren van 14 tot 
18 jaar helaas massaal af bij wedstrijdsport. Redouan Allaoui 
(vicevoorzitter VGSO) dringt aan op onderzoek in Gouda voor meer 
inzicht in de oorzaken en mogelijke tegenmaatregelen. Sophie Heesen 
vindt het een goede zaak om hierover met jongeren in gesprek te gaan. 
Redouan en Sophie gaan brainstormen hoe meer Goudse jongeren te 
bereiken zijn op gebied van gelijke sportkansen. Daarbij willen ze 
jongeren met een voorbeeldfunctie actief betrekken.  
PvdA-fractievoorzitter Mohammed Mohandis ziet kansen in een brede 
navolging van de aanpak van FC Oosterwei bij De Jodan Boys waarbij 
spelers van het eerste elftal optreden als rolmodel voor jongeren in de 
wijk. 
 
Peter Vrisekoop vertelde hoe Sport.Gouda en het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) sportclubs kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun 
maatschappelijke functie. Zo leggen combinatiefuncties en 
buurtsportcoaches vanuit Sport.Gouda een verbinding tussen sport- en 
beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het 
bedrijfsleven. Wim Sonnemans merkte op sterk de indruk te hebben dat 
deze functionarissen bij sportclubs en speciaal (basis)onderwijs nog te 
weinig bekend zijn. Zo worden mogelijk kansen gemist om kwetsbare 
kinderen (vroegtijdig) te signaleren en sport ook in te zetten als 
(preventief) middel om jongeren binnen reguliere clubteams een zetje in 
de goede richting te geven en niet meteen naar een “G-team” door te 
verwijzen. 
 
Redouan Allaoui pleit ervoor om sportclubs eerst te helpen bij hun 
sportactiviteiten en pas als die goed verlopen aandacht te vragen voor 
hun bredere maatschappelijke functie voor het genoemde sociaal domein. 
 
Verder kwamen opmerkingen vanuit het publiek over de betaalbaarheid 
van sporten en de tegemoetkoming in de kosten met de Rotterdampas, 
evenals over schoolzwemmen en over de bereikbaarheid van 
sportvoorzieningen zoals het Groenhovenbad. 
 
Bij het napraten kwam nog ter sprake dat breder gebruik van sport-
accommodaties zoals aangegeven in de sportnota nog niet overal goed 
mogelijk is. Jongeren die op zondag een onderling partijtje willen 
voetballen moeten daarvoor soms over hekken klimmen. De inleiders 
zagen kansen in een goed rondetafelgesprek over de vraag hoe de 
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beloofde toegankelijkheid mogelijk te maken is zonder schade aan de 
velden die de sportclubs huren voor hun wedstrijden en trainingen. 
 
De Goudse PvdA-fractie zal komende tijd met andere partijen blijven 
meedenken met de wethouder over onder meer het ondersteunen 
van sportclubs bij hun maatschappelijke functie en over het 
bijdragen aan gelijke sportkansen voor iedereen, met name jongeren. 
 
 
Aan het einde van de bijeenkomst las de Goudse dichter Jeffrey van 
Geenen nog een speciaal voor deze avond geschreven gedicht voor. 
 

Sportcafé 
 
Er was promotie door de wethouder  
Voor elke vorm van sport 
Omdat je daar veel fitter mooier  
Gelukkiger van wordt 
Sport dient ook preventie  
Je sterkt aan en wordt niet ziek 
Je leert samen omgaan met verlies  
't is soms net de politiek 
 
Michiel Bunnik is trouwens deze week zelf naar de vloer gewerkt 
Hij werd door drie jiujitsu kampioenen in zijn bewegingsvrijheid beperkt 
 
En ik, ik koop mijn ongezonden af 
Met een aflaat bij Basic Fit 
Want heel, heel soms maak ik wel tijd voor 
Hun sportdrank waar fruit in zit 
 
(En je krijgt fitheidspunten als je inlogt in hun app! #Insta-Gezond!) 
 
Als je voor mensen die zijn uitgedaagd 
Zoals de VGSO het zegt althans 
De drempel om te sporten verlaagt 
Maak je verenigingen sterker 
En krijgen zij ook een gelijke kans 
Wat beweegt nou die jongeren?  
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Die zijn al actief op straat 
Niet alleen met hasj of wiet 
Niet per se met kattenkwaad 
Zij hebben voor hun sociaal contact 
Niet zo zeer een sportclub nodig 
Ze chillen op hun eigen wijs 
Vinden spelregels overbodig 
 
Maar ik denk dat het grootste probleem ligt 
In wie niet meer welkom denkt te zijn 
Als je eenmaal uit het sporten bent 
Kom je haast nooit meer langs die lijn 
Dus voor hen, dit sonnet-niet: 
 
Met mij valt niet te sporten 
Omdat ik beperkter ben dan jij 
Te klein te dik te gay te arm 
Met mij wil men niet sporten 
 
Met mij valt niet te sporten 
Het is zoals ik heb uitgelegd 
Je krijgt me niet meer omgepraat 
Met mij laat ik niet sporten 
 
Maar stel: als niemand keek 
Als niemand vroeg (en)  
Als voor één keer alles kon 
 
Dan zwom en klom en knalde ik  
Mezelf als bal de kruising in 
Ik sportte, ja! Ik juichte, JA! …ik overwon 
 
Jeffrey van Geenen 
Gedicht bij Sportcafé, 5 oktober 2018 
 
(met dank aan Marnix Hemmes voor de leus: ‘Met mij valt niet te sporten’) 
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Goudse fietspaden en veiligheid 

 
 

 

Door Max de Groot - raadslid 
 
Als fractielid van de PvdA heb ik onlangs een motie over de Goudse 
fietspaden geïnitieerd. Daarbij heb ik vanaf het begin Groen Links 
betrokken en uiteindelijk samen met hen de motie ingediend.  
 
Als fractie lid van de PvdA heb ik recent een motie over de Goudse 
fietspaden geïnitieerd. Daarbij heb ik vanaf het begin Groen Links 
betrokken en uiteindelijk samen met hen de motie ingediend.  De motie 
heb ik gemaakt n.a.v. de ongelukken deze zomer op de Goudse 
fietspaden, waarover ik destijds ook artikel 38 vragen heb gesteld.  
 
Wij maakten ons toen al grote zorgen omtrent de veiligheid van de 
Goudse fietspaden. Gouda profileert zich als fietsstad, maar op het gebied 
van veiligheid en fiets comfort schort er nog wel het een en ander. In de 
motie vragen wij uitdrukkelijk om een onderzoek naar de mogelijkheden 
om de hoofdfietsroutes in Gouda op het gebied van veiligheid maar ook 
van comfort te onderzoeken. 
 
Wij vragen tegelijkertijd om daarvoor niet alleen naar asfalt te kijken maar 
tevens een experiment met visbektegels en of gerecycled plastic te 
starten. Hierbij moeten uiteraard de financiële consequenties ook in kaart 
gebracht worden. 
De uitkomsten van het onderzoek willen wij graag in de eerste helft van 
2019 in de raad tegemoet zien en ook verwerkt zien in het 
uitvoeringsprogramma mobiliteit. 
 
Ik was erg blij dat de motie vrijwel unaniem werd gesteund in de raad. 
Naast D’66 en de ChristenUnie tekenden ook een aantal oppositie partijen 
(Gouda Positief, Gouda’s 50+ Partij en de SP). Alleen de VVD stemde 
helaas tegen.  
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Belangrijke data 

 
 

 

17 december 2018 Algemene Leden Vergadering in buurthuis 
De Speelwinkel 

 
 
12 januari 2019 Nieuwjaarsborrel/politiek Café in het 

Coornhert Gymnasium 
 
 
19 januari 2019  Landelijk congres PvdA 
 
 
7 maart 2019   Politiek Café in de Goudse Eend 
 
 
20 maart 2019  Verkiezingen Provinciale Staten 
 
 
25 maart 2019 Algemene Leden Vergadering in Buurthuis 

De Speelwinkel 
 
 
23 mei 2019 Verkiezingen Europees Parlement 
 
 
17 juni 2019 Algemene Leden Vergadering in Buurthuis 

De Speelwinkel 
 
 
26 september 2019 Politiek Café in de Goudse Eend 
 
 
25 november 2019 Algemene Leden Vergadering in Buurthuis 

De Speelwinkel 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Patrick Verhoeven voorzitter                   06-24406510  
Bram van Welie secretaris       06-14387157 
Joost van Lier penningmeester      06-35122643  
Bünyamin Erdogan         06-30931713  
Michiel Sikkes          06-13305542 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE  
Mohamed Mohandis fractievoorzitter       06-28777993  
Sophie Heesen          06-39041019  
Ahmed el Haddaoui          06-36279162 
Max de Groot          520372 
 
Johan Veld burgerraadslid      06-10278000 
Jopke Kruyt burgerraadslid      06-20525875 
 
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  
Peter van Diesen Goverwelle       06-20093322  
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 
 
 
 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: gj.schinkel@planet.nl 


