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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
Voor u ligt weer een dikke Gouds Rood. De oproep van de redactie voor 
kopij heeft duidelijk weer resultaten opgeleverd.  
 
Naast de vaste bijdragen van Co Cajouw, geeft wethouder Rogier 
Tetteroo een stand van zaken m.b.t. de woningbouw. Sophie Heesen 
heeft een interessant artikel over huurders en huisjesmelkers. Max de 
Groot breekt een lans voor tiny houses en Hans Dupré voor een 
wandelroute rond het bedrijventerrein Gouwestroom. 
 
Verder aandacht voor de Rode Lopers die meedoen aan de Samen Loop 
voor Hoop voor het KWF en de oproep van het bestuur om mee te denken 
over de toekomst van onze partij.  
 
 
 

 

 
  

 

 

Van de voorzitter 
 

  
 
Door Patrick Verhoeven 

Voorzitter 
 
Beste mensen, 
 
Het waren bijzondere weken, ten goede en ten slechte. Laat ik beginnen 
met het slechte om met het goede te kunnen eindigen.  
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Wat betreft het slechte hebben we het dan wat mij betreft over de 
autobranden in onze stad. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 20 auto’s 
door opzettelijke branden verloren gegaan. 20 Huishoudens zijn direct 
getroffen onder andere door deels grote financiële schade. Nog meer 
huishoudens om hen heen zijn indirect getroffen, nog maar te zwijgen 
over de angst die ontstaat als je ’s-nachts wakker wordt van de rook in je 
huis (ik ben uw getuige). 
 
Maar gelukkig wordt er teruggevochten door politie (die versterkt is), 
middels uitgebreide opsporingsmethoden zoals preventief fouilleren en 
door veel inwoners die zich middels nachtpatrouilles en anderszins 
inzetten. Ook verschillende PvdA-leden (die ik hier bewust niet met naam 
noem) zetten zich in. Hiervoor onze lof en dank! 
 
Maar nu snel naar het goede. Allereerst toch nog even noemen een mooie 
1 mei viering met de voorzitster van onze 1e Kamerfractie Mei Li Vos als 
onze gast. Alle organisatoren bedankt! 
 
Maar het mooiste was natuurlijk nog de voor ons fantastische uitslag van 
de Europese verkiezingen. Onze “man in Brussel” Frans Timmermans 
was dan ook soeverein de beste van alle kopstukken, dus verbaasde mij 
in die zin niet. Daarnaast zou het me ook niets verbazen als Europees 
parlementslid Kati Piri veel stemmen heeft binnengesleept met name 
vanwege haar inzet voor de bevolking in het Rifgebergte in Marokko. 
 
Iedereen die zich ingezet heeft in de campagne hartelijk bedankt! Mede 
door jullie inzet mogen we na twee succesvolle verkiezingen dit jaar toch 
echt wel concluderen dat we weer de weg naar boven hebben ingezet. 
We zijn duidelijk in herstel maar we zijn er nog lang niet. We hebben een 
missie, een missie van verbinding en rechtvaardigheid en daarvoor 
moeten we nog groeien om echt het verschil te kunnen maken. Maar we 
hebben na “de moeder van alle nederlagen” bewezen dat we dat kunnen 
dus ik heb alle vertrouwen in een goede toekomst! 
 
Tot de aankomende ALV op maandag 17 juni aanstaande, zoals altijd in 
de Speelwinkel! 
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Uitnodiging ALV dd. 17 juni 2019 
 

  
Datum Maandag 17 juni 2019 
Plaats Buurthuis De Speelwinkel,  

Raam 60-62  
Tijd 20.00 uur 
  

 
 

AGENDA 
 
 

1. Opening 
 

2. Van het bestuur (voorzitter)  
 

3. Integraal veiligheidsbeleid en overige mededelingen vanuit de 
fractie (Mohamed Mohandis)  
 

4. Algemene mededelingen en eventuele vragen /opmerkingen over 
versnelde woningbouw (zie artikel in GR) (Rogier Tetteroo) 
 

5. Wat verder ter tafel komt 
 

6. Rondvraag 
 

7. Sluiting 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.nonfoodbankg ouda.nl/pg-26957- 7-72637/pagina/homepage.html 
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Versnelling woningbouw, een 
tussenstand 

  
 
Door Rogier Tetteroo 

Wethouder bouwen en wonen 
 
Toen we in juni 2018 een nieuw coalitieakkoord sloten, kon ik mijn 
mouwen opstropen: een van de speerpunten was een bouwambitie 
voor betaalbaar wonen. Tot 2022 moesten er - naast de bestaande 
bouwopgave - 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra 
middeldure huurwoningen bijkomen. 
Wat is de stand van zaken na bijna een jaar? 
 
Sociale huur 
Voor huurwoningen tot €726,- per maand (sociale huur) zijn we hard 
bezig. Zowel in de Spoorzone (de stroken grond evenwijdig aan het spoor 
aan de noordkant) als op ontwikkellocaties aan de zuidzijde van het spoor. 
Als de projecten die we in gedachten hebben slagen, zouden we de 
ambitie van 200 extra sociale huurwoningen meteen inkoppen. 
 
Westergouwe en sociale huur 
Voor Westergouwe is de gemeentelijke inzet om het percentage sociale 
huur (nu 10%) duurzaam op te krikken. We mikken op zo’n 16 - 17%. Dat 
is weliswaar niet 1/3e van het aantal woningen in Gouda, maar door deze 
stap te zetten zal het aantal sociale huurwoningen in Westergouwe niet 
400 maar 640 bedragen. Een significante toename al zeg ik het zelf. 
Bezien moet worden of onze partners in Westergouwe deze opgave mee 
ondersteunen of dat we bijvoorbeeld afspraken maken die voor de 
gemeente ook nuttig kunnen zijn: bijvoorbeeld door onze partners dan 
vooral de middeldure huurwoningen te laten realiseren.  
“Als we de 16-17% doorvoeren, betekent dit ook dat vanwege alle andere 
ontwikkelingen (betaalbare huur bouwen in bestaande stad, gematigde 
verkoop sociale huurwoningen, beperkte sloop van sociale huurwoningen 
en huurmatiging en -verlaging op grond van de afspraken met de 
woningcorporaties) het stadsbrede percentage sociale huur niet onder de 
33% zal zakken.” 
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(Mochten de absolute aantallen woningen in Westergouwe toenemen, dan 
geldt het nieuwe percentage ook over die woningen. Stel er worden 4.500 
woningen gebouwd i.p.v. 4.000 dan hebben we t over 720 sociale 
huurwoningen). 
 
Boerderijkavel 
In Westergouwe ligt een lap grond waar voorheen de boerderij “Voor 
Zorg” stond. Op deze zogenoemde Boerderijkavel komen woningen voor 
senioren met een vorm van zorgbehoefte, maar ook sociale huurwonin-
gen. 44 welteverstaan, en nog 8 woningen voor Kwintes. Ik heb deze 
ontwikkeling altijd als “extra” beschouwd; de kavel was immers 
oorspronkelijk niet in Westergouwe ontwikkeling meegenomen. Ook onze 
partners zijn ermee akkoord gegaan dat de woningen extra zijn, dus niet 
van de (nu nog) 400 sociale huurwoningen afgaan. Kortom, het eerste 
resultaat extra sociale (52) huur is in zicht. 
 
Wijkontwikkeling 
In de wijkontwikkeling in Gouda Oost en Korte Akkeren gaan we in 2020 
(na planvorming in 2019) ook weer flinke aantallen sociale huur bouwen. 
Als alle plannen nu doorgaan, zit ook daarin weer een aantal extra sociale 
huurwoningen. Door bijvoorbeeld een extra etage te bouwen, net iets 
hoger dan eerst gedacht, kunnen er zomaar 10-40 extra sociale huur-
woningen gerealiseerd worden. Wordt vervolgd. 
 
Bestaande stad 
Op diverse plekken in de bestaande stad heb ik met verschillende 
projectontwikkelaars gesprekken over hun bouwplannen. Daarbij ligt 
standaard het vraagstuk “betaalbare huur” op tafel. Zelfs als een project 
geen 60 of meer woningen betreft (dan staat in de Goudse Woonvisie dat 
het uitgangspunt is dat dan 1/3e sociaal wordt ontwikkeld). Dus: ook bij 
kleinere projecten is steeds de inzet “bezie of hier voor jongeren 
(instroom), 1 persoonshuishoudens (in- en doorstroom) en senioren 
(doorstroom) gebouwd kan worden. 
 
Reguleren middeldure huur 
Er is een groot gebrek aan woningen die “middeldure” huur kennen. We 
zouden dit ook gewoon “dure” huur kunnen noemen overigens. Een 
huursom tussen de €750 - €950 per maand is immers fors. De huren 
vanaf €1.000 in de maand noemen we dan “zeer dure huur”. Wat daar ook 
van zij, feit is dat de woningen met een huur tussen de €750 - €950 
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nauwelijks spontaan worden gebouwd. Waarom zou een ondernemer 
ook? Immers, de huren vanaf €1.000 leveren meer op. Om die reden heb 
ik opdracht gegeven om een stelsel van huurregulering te ontwerpen die 
aansluit daar waar nu de huisvestingsverordening (nog) eindigt. Dat wil 
zeggen, vanaf €726,- per maand gaan we regels stellen over de omvang 
van de aanvangshuur en de toegestane jaarlijkse huurverhoging alsook 
de minimale duur waarvoor de woningen in deze vorm van gereguleerde 
huur moeten worden geëxploiteerd.  
Zodra we een ontwerp van de regels hebben, gaan we dit met de 
gemeenteraad bespreken. Ik reken op veel steun. 
 
Persoonlijke noot “middeldure huur” 
Persoonlijk vind ik dat dit probleem uitstekend zou kunnen worden 
opgelost als de Rijksoverheid verantwoordelijkheid zou nemen en de 
inkomensgrenzen van gereguleerde huur (lees: sociale huur) zou 
verruimen. Nu eindigt die grens rond de €36.000 - €41.000 bruto per jaar. 
Onnodig streng en typisch Nederlands. Een effect van neo-liberaal 
woonbeleid sinds 1989. 
Door de inkomensgrens te stellen op pak ‘m beet €70.000 bruto per jaar, 
kunnen de woningcorporaties zonder gekke sancties, toezicht en boetes 
ook bouwen voor de middeninkomens en goede kwaliteit woningen 
aanbieden tegen reële huren. Zodanig reëel dat men zich ook nog kan 
ontplooien en een goede kwaliteit van leven erop na kan houden, zonder 
dat 40% of meer uitsluitend opgaat aan “woonlasten”. 
 
Tijdelijke huisvesting 
Op verschillende plekken in de stad (onder andere 140 eenheden in 
voormalig Huize Bloemendaal sinds maart dit jaar) is er de mogelijkheid 
voor tijdelijke huisvesting. Het gaat dan in de regel om onzelfstandige 
woonruimte. Onder andere sanitaire voorzieningen worden dan gedeeld. 
De inzet is om deze tijdelijke huisvesting te verhuren onder de regels van 
de Leegstandswet. Deze regels kennen een vorm van bescherming en 
leggen zekere eisen op aan de verhuurder. 
Het verschil met anti-kraak is wellicht op t eerste gezicht niet zo groot, 
maar bij nadere beschouwing is een contract op grond van de 
Leegstandswet echt iets anders dan de gebruiksovereenkomst die bij anti-
kraak geldt. Met nieuwe initiatiefnemers wordt dan ook ingezet op gebruik 
van de regels van de Leegstandswet. 
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Tot slot 
U ziet, er staat heel veel op stapel in Gouda als het gaat om betaalbare 
huur. Nog dit jaar hoop ik de eerste resultaten van onze inzet op 
“versnelling woningbouw” met u te kunnen delen. 
 
 
 
 

 
  

 

 

Huurders vs. huismelkertjes 
 

  
 
Door Sophie Heesen 

Raadslid 
 
Dat jongeren op zichzelf gaan wonen is geen wonder of iets wat 
nieuw is in de maatschappij. Toen ik achttien werd kreeg ik net als 
alle andere huurders een contract te zien, ik ben geen jurist, maar ik 
wist wel dat er iets niet klopte. Meestal wonen jongeren op kamers in 
bekende steden als Rotterdam, Den Haag en natuurlijk Gouda en 
helaas gaat dat niet altijd goed. Ik ken twaalf jongeren waarvan ik 
weet dat ze ontzettend boos zijn over hoe het dagelijks eraan toe 
gaat in het studentenhuis. Ze klagen over schimmel, stijgende 
huurprijzen, ondermijning en ongelijke informatie. Over het 
algemeen klagen huurders vaak dat het gas, water en licht vaak 
zomaar uit gaat en dat ze eigenlijk niet weten of ze teveel aan huur 
betalen. Door middel van een puntenstelsel kunnen we de maximale 
huur uitrekenen. Gelukkig heb je hier speciale instanties voor die het 
nauwkeurig voor je kunnen uitzoeken, maar zijn deze instanties wel 
beschikbaar en toegankelijk? Jongeren zouden eigenlijk zeker 
moeten zijn van gelijke informatie als het gaat om het huurcontract 
en daarom neem ik jullie mee naar Rotterdam om het huurteam een 
paar vragen te stellen rondom de klachten die zij binnen krijgen en 
ben ik benieuwd of een huurteam eigenlijk werkt om structurele 
problematiek en ondermijning aan de pakken.  
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Gemeentes 
In 2018 hebben 14 wethouders Wonen in verschillende gemeentes een 
brief gekregen van de woonbond om te pleiten voor het versterken van de 
huurteams. De brief is ondertekend door de Woonbond, LSVb, !Woon 
Amsterdam en de huurteams uit Nijmegen, Utrecht, Schiedam, 
Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. De brief is gestuurd aan de 
wethouders in Nijmegen, Haarlem, Schiedam en Utrecht, waar al 
huurteams zijn. Voor de oprichting van nieuwe huurteams zijn brieven 
gestuurd naar Breda, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Leiden, 
Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Al deze partijen zijn van mening 
dat er echt wat moet gebeuren aan de onverschillige woningmarkt. LSVB, 
de landelijke studentenvakbond, heb ik gesproken of zij meer weten over 
gemeentes die zich intensief bezighouden met deze vorm van particulier 
huren en verwezen mij door naar een aantal onderzoekjes. Uit een 
onderzoek is zojuist gebleken dat Amsterdam, Amstelveen en Haarlem de 
gemeentes zijn waar het aantal vierkante meters het duurst zijn. Om een 
voorbeeld te noemen: in Amstelveen betaal je €18,46 per m4. Ik begin mij 
toch enorm zorgen te maken over de werkloze student en alle starters. 
Om een voorbeeld te noemen in onze gemeente: er stond een advertentie 
online voor een kamer die €350 per maand kost voor slechts 3.45 x 3.25 
vierkante meters. Deze is snel offline gehaald omdat ik er wat van zei. Als 
sociaaldemocraten moeten we hier wat aan doen, is stuwing en sturing 
een eerste goede stap voor gemeente Gouda? Een speciale database 
waarin wethouders Wonen inzichtelijk krijgen op welke plekken particulier 
wordt verhuurd? In Utrecht zijn er pilots van start gegaan. Naar aanleiding 
van signalen van onder andere Woonbond, FNV en LSVb beraden 
minister Ollongren en de Tweede Kamer zich over de mogelijkheden 
huisjesmelkers aan te pakken. Gemeenten kunnen daar een belangrijke 
bijdrage aan leveren. 
 
Huurrecht 
Jongeren weten soms niet hoe belangrijk het Burgerlijk Wetboek is en wat 
hun positie is als het gaat om conflicten. Huurders hebben dan misschien 
wel meer macht, ze kunnen namelijk het gas eraf halen en maken zelf een 
huurcontract met allerlei regeltjes. Toch is het zo dat huurders vaak boven 
verhuurders staan en is het wetboek dus urgent om te gebruiken als er 
sprake is van conflicten tussen huurder en verhuurder. Soms vragen 
verhuurders €200 meer voor de huurprijs, komt de verhuurder de 
afspraken niet na die gemaakt zijn, stellen een minimaal aantal maanden 
verplicht aan het huren van een woning of kamer en in het ergste geval: 
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dreigen verhuurders om de huurder eruit te gooien wanneer huurders 
kritiek hebben op de omstandigheden. De huurcommissie en de 
Woonbond zijn gelukkig op de hoogte van de regel: wetboek boven 
contract. Maar wat gebeurt er als huurders dit niet weten? Ze zijn immers 
al blij genoeg dat ze ergens kunnen wonen en houden het huismelkertje 
liever te vriend. Handhaving Wonen inschakelen? Jongeren doen dat ook 
niet omdat ze dan enorm bang zijn om eruit gezet te worden. Hierdoor 
komt er iemand anders in deze woning of kamer en begint het probleem 
weer opnieuw. Structureel de huismelkertjes aanpakken gaat lastig als er 
alleen handhaving kan helpen. Het gesprek aangaan kan meestal goed 
helpen en daarom werkt publiek rechterlijk handelen niet altijd omdat de 
huurders niet altijd beschermd worden. Misschien is een tweesporen 
beleid een idee? 
 
Laagdrempelige hulp 
Dinsdag 21 mei jl. ging ik naar Rotterdam en heb ik kennis gemaakt met 
Edo Gommers, de projectleider, en hij vertelde hoe belangrijk het is dat 
we in Nederland huurders moeten beschermen. "Wanneer je voor het 
eerst op jezelf gaat wonen ben je meestal vooral blij met de nieuwe 
vrijheid en zelfstandigheid. Zelf zat ik in eerste instantie prima in een 
kleine kamer van een woningbouwcorporatie speciaal gericht op jongeren 
en studenten. Maar vanaf het moment dat ik daar vandaan wilde 
verhuizen kwamen andere zaken in beeld, zoals achterstallig onderhoud, 
onredelijke bepalingen in huurcontracten, te hoge huurprijzen. Als je iets 
anders gaat zoeken: zie maar iets passends te vinden. Dat geldt zowel 
voor kamers als voor zelfstandige woningen." Als huurders zijn we dus al 
snel tevreden, want we hebben tenminste "wat". Veilig, gezond en eerlijk 
wonen is helaas geen luxe behoefte en is een van de belangrijkste zaken 
in onze primaire behoeftes, dat zegt niet alleen de piramide van Maslow, 
maar wij als sociaaldemocraten willen dat huurders beschermd worden. 
Naast jongeren zijn er genoeg andere doelgroepen die kampen met de 
eerder benoemde problematiek die vooral naar voren komt als we iets 
gaan huren bij een particulier. Dus: wonen is veel meer dan alleen een 
markt. Door middel van een huurteam kan een belangrijke stap worden 
ingevuld: het gesprek, de verbinding en de communicatie met een huurder 
en verhuurder. Het huurteam staat naast de huurder en doormiddel van 
een gesprek en bepaalde stappen kan de stap om naar de huurcommissie 
te gaan, doen voorkomen. Het scheelt ontzettend veel tijd, omdat de 
huurcommissie pas een uitspraak doet na een lange tijd. En voor je het 
weet woon je al ergens anders omdat het contract stopt of als je studeert 
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loop je het risico dat je daarna in het buitenland een stage gaat lopen. Het 
huurteam deelt folders uit in de stad en gaat laagdrempelig aan de slag. 
Jongeren kunnen zich gemakkelijk aanmelden of bellen en daarna zal het 
huurteam langs komen om het aantal vierkante meters op te meten en 
bekijken de gehele situatie. Als er een probleem optreedt dat tegen de wet 
ingaat, zal het huurteam netjes in gesprek gaan met de verhuurder om tot 
een oplossing te komen ten voordelen van de huurder. Handhaving 
Wonen kan hierin ook een goede rol spelen als de situatie urgent is en er 
een hoge dreiging is, zoals woningkwaliteit. Hierdoor kan de gemeente te 
werk gaan met een tweesporen beleid. Uit het jaarverslag van het 
huurteam is gebleken dat klachten goed afgehandeld worden en 
verhuurders vaak op hun vingers worden getikt. Nu is het wel zo dat alle 
verhuurders niet optimaal op de hoogte zijn, maar er zijn genoeg 
verhuurders die weten dat ze iets doen wat niet mag volgens de wet en 
wat niet sociaal is naar een huurder.  
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Er is hoop 
Gelukkig kunnen we goed blijven kijken hoe andere gemeentes beleid 
maken op een woningmarkt en daar verder op borduren. Ik wacht het 
jaarverslag van het huurteam af. Wellicht een handtekeningenactie om te 
pleiten voor een instantie waardoor huurders in de particuliere sector 
worden beschermd? Hiermee wakkeren we huurders, o.a. jongeren, aan 
om voor henzelf op te komen. Laten we actie voeren om huismelkertjes 
tegen te gaan in Gouda. 

 
 

 

 

 Mantelzorg, wat houdt dat in? 
 

  

Door Jellie Gorter 
 
Laten we ophouden met onze kinderen te belasten met mantelzorg voor 
hun ouders. Zij hebben er niet om gevraagd geboren te worden dat 
hebben wij ouderen gedaan. Dus van dankbaarheid hoeven zij zich niets 
aan te trekken. En wij ouderen moeten van het idee af dat we kinderen 
hebben gemaakt om onze oude dag goed door te kunnen brengen. Dat 
was in de jaren 1900. Toen ouderen nog niet beter wisten en er totaal 
geen voorzieningen waren en heel veel armoede. Omdat te verbeteren 
heb ik 60 jaar gestreden. En nu wordt ons opgedrongen om weer 
afhankelijk te worden van onze kinderen. Met alle gevolgen van dien. 
Familieruzies wie wat en wie niet iets doet. Ik snap dat vele ouderen 
daarvoor bedanken. 
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Ik hoop dat ik en met mij vele ouderen bespaard blijven van dit gedachte 
goed. En eigenlijk hoop ik hiermee de discussie dat ouderen zo duur zijn 
voor de samenleving wat ik zeer betwijfel weer op gang te brengen.  
Want na mijn idee wordt er veel te veel naar politiek rechts gekeken en 
geluisterd. 
 

 
 

 

 

Tiny houses, een alternatieve en 
aanvullende tijdelijke woonvorm voor 
jongen 

 

  

Door Max de Groot 
 Raadslid 
 
 “Er is een enorme woningnood in Gouda. Het duurt jaren voordat je 
in aanmerking komt voor een betaalbare huurwoning en de wachtlijst 
wordt alleen maar langer. Door Tiny houses op een nieuwe manier in 
te zetten, kan dit probleem voor een deel worden aangepakt.”  
De oorsprong van het verschijnsel Tiny houses ligt in Amerika. Een 
Tiny house is van oorsprong een volledig uitgeruste woning, met een 
oppervlakte die niet groter is dan tussen de 28 m2 en 50 m2. 
Dergelijke huizen zijn op duurzame wijze gebouwd en zijn bedoeld 
om het hele jaar door bewoond te worden.  
 
In verschillende gemeentes in Nederland worden dergelijke huizen al 
mogelijk gemaakt, zoals Den Helder en Rotterdam. De huisjes zijn of 
gebouwd op wielen of transporteerbaar (via b.v. een dieplader). Het aantal 
bewoners kan variëren van 1 persoons huishoudens tot kleine gezinnen. 
 
De Tiny houses worden tot nu toe gebouwd door mensen die duurzaam 
willen bouwen. Er is minder bouwmateriaal nodig. In de winter warmen de 
huisjes snel op en wegens de beperkte ruimte doet men minder snel mee 
met de wegwerpmaatschappij.   
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Vaak willen de bewoners off-grid wonen. Dat wil zeggen dat men niet is 
aangesloten op de openbare nutsvoorzieningen. Men voorziet dan via 
zonnepanelen in de benodigde elektra, via een systeem van regenopvang 
in het benodigde water en via een helofytenfilter in het zuiveren van 
afvalwater. Echter men kan er ook voor kiezen om wel gebruik te maken 
van een aansluiting op de nutsvoorzieningen zoals water en riool.  
De huisjes worden in de praktijk meestal ontworpen door de bouwers en 
zijn daarom heel verschillend van elkaar. Men heeft vaak ook een 
perceeltje grond rond het huis, waar zelf groenten verbouwd kunnen 
worden. In Gouda wordt binnenkort het eerste Tiny house in deze vorm 
neergezet.  
 
Maar Tiny houses kun je in mijn optiek ook op een andere wijze inzetten: 
Deze vorm van bouwen kan uitstekend gebruikt worden voor jongeren-
huisvesting, studentenwoningen, voor starters en arbeidsmigranten als 
tijdelijke huisvesting. Deze woonvorm mag de sociale woningbouw 
uiteraard niet verdringen. Woningbouw verenigingen kunnen dergelijke 
huisjes goedkoop in serie  laten bouwen en daardoor voor relatief lage 
huren kunnen aanbieden aan de betreffende doelgroepen. Uiteraard 
moeten zij een tijdelijke aanvulling zijn op de sociale woningbouw en is er 
in sommige gevallen ook huurtoeslag mogelijk. 
 

 
 

 
In Gouda liggen en lagen regelmatig terreinen voor een langere tijd braak,   
zoals het Bolwerk, Drie Notenboomen locatie en de Spoorzone. Tijdelijke 
terreinen kunnen makkelijk geschikt gemaakt worden voor in serie 
gebouwde Tiny houses. In Gouda moet daarbij je natuurlijk rekening 
houden met de beperkt beschikbare grond, waardoor de huisjes dicht bij 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz-YWe5f7gAhUEsKQKHVGIB4gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.weertdegekste.nl/2016/05/eerste-heijmans-one-woningen-geplaatst-in-weert-fotosvideo/&psig=AOvVaw1flDb27TWJlBzHOjPQx2Cs&ust=1552555140779333


 16 

elkaar en op een beperkt oppervlak gebouwd moeten worden. Daardoor 
blijven de kosten ook laag.  
 
Wat zou mooier zijn dan een woningbouwvereniging die een aantal van dit 
soort huisjes laat bouwen (beperkte investering, uiteraard met een 
gestandaardiseerd ontwerp)! De kosten bedragen maximaal tussen de € 
60.000 en €100.000 per woning. Een sociale huurwoning bouwen kost 
tussen de €250.000 en €300.000. Het is daarom duidelijk dat de huren 
voor de “Tiny houses” lager zullen uitvallen dan de huurprijzen voor 
sociale woningbouw.  
 
Woningbouwverenigingen kunnen in overleg met de gemeente bekijken 
waar de huisjes tijdelijk geplaatst kunnen worden. Liefst voor een periode 
van minimaal 8 jaar en maximaal 15 jaar. Dit heeft te maken met de 
noodzakelijke investeringen aangaande het heien of andere vorm van 
funderingstechniek1  (onvermijdelijk i.v.m. de Goudse bodem) en het 
aanleggen van riool, elektra en water. Uiteraard hoeft de grond niet door 
de woningbouwvereniging te worden gekocht. Mocht de grond van de 
gemeente zijn, dan dient de woningbouwvereniging daar een beperkte 
bijdrage voor te hoeven betalen, die in de aanvangshuur meegenomen 
kan worden. Hier zal maatwerk geboden moeten worden. 

 
 

                                                
1 Tiny houses kunnen op een ijzeren frame te staan en worden dan op zogenaamde 

Stelcom (betonnen) platen neergezet om te voorkomen dat het huisje in de bodem 
wegzakt. Dit is een goedkopere oplossing dan heien. Dergelijke huisjes moeten uiteraard 
ook aan het bouwbesluit voldoen (brandveiligheid etc.) 
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Wijkteam Korte Akkeren doet beroep 
op financiering uit Fonds 
Structuurvisie Groen Gouda 

  
Door Hans du Pré 
 Lid van Wijkteam Korte Akkeren 
 
Korte Akkeren is een gezellige wijk, maar met weinig openbaar groen 
en ook weinig mogelijkheden om dit uit te kunnen breiden. De oh zo 
nodige en welkome openbaar-groenuitbreidingen voor de wijk 
vragen dan ook om creatieve oplossingen waarbij met kleine 
ingrepen soms een groot effect te bereiken is. Het wijkteam Korte 
Akkeren ontkomt er daarbij niet aan ook te zoeken naar 
mogelijkheden van toevoegingen van openbaar groen, in de groene 
randen van de aan de wijk grenzende bedrijventerreinen. Het 
Wijkteam heeft zo’n toevoeging gevonden in de rand 
van bedrijventerrein Gouwestroom. Het betreft hier het toegankelijk 
maken van de kade langs de Ringvaart bij bedrijventerrein 
Gouwestroom. Contact hier over met vertegenwoordigers van de 
gemeente Gouda gaf ons het gevoel dat hier mogelijkheden zijn, wat 
inmiddels geleid heeft tot een aanvraag voor realisatie.  
  
De recent door de provincie Zuid-Holland aangelegde brug voor langzaam 
verkeer over de Ringvaart, in de fietsroute naar en van Westergouwe, 
biedt namelijk de mogelijkheid om, op een relatief éénvoudige manier de 
kade langs de Ringvaart bij bedrijventerrein Gouwestroom, doorgaand 
toegankelijk te maken voor voetgangers. Voor de bewoners van de 
wijk Korte Akkeren ontstaat zo een aantrekkelijk wandel- of hardloop-
rondje rond bedrijventerrein Gouwestroom via de Tweede Moordrechtse 
Tiendweg of langs de DONK-velden en Nieuwe Broekweg. De bewoners 
van Westergouwe krijgen zo een extra en landschappelijk fraaie route om 
van of naar de stad te kunnen lopen of, gebruikmakend van de nieuwe 
fietsroute, een rondwandeling te kunnen maken vanuit de wijk via de 
Eurotonde. Wijkvereniging Westergouwe ondersteund de aanvraag dan 
ook. 
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Voor het realiseren van de wandelverbinding moet er in de balustrade van 
de brug een opening gemaakt worden en een hoogteverschil van globaal 
een halve meter overbrugd worden met de kade. Die mooie groene kade 
langs bedrijventerrein Gouwestroom is eigendom van de gemeente 
Gouda en heeft de bestemming Groen waar paden in aangelegd mogen 
worden. Het pad is er in feite al en werknemers van het bedrijventerrein 
maken daar graag gebruik van om ’s zomers op een mooie groene plek 
van hun lunchpakket te kunnen genieten. Voor een doorgaande 
wandelverbinding moet het beheer van de kade mogelijk uitgebreid 
worden met het wat vaker maaien. Voor de financiering doet het wijkteam 
een beroep op de onlangs vastgestelde Structuurvisie Groen Gouda, die 
de mogelijkheid biedt om ontoegankelijk groen openbaar toegankelijk te 
maken. De kosten kunnen mogelijk gedeeld worden met de provincie 
Zuid-Holland als initiatiefnemer van de brug en Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard, als beheerder van de kade langs de 
Ringvaart. Hopelijk valt onze aanvraag bij de drie overheden in goede 
aarde. 
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Wet van Moore gestopt door het 
Nederlandse elektriciteitsnetwerk? 
 

  
Door Joost van Lier 
  
De kogel is door de kerk: de Formule1 komt in 2020 naar Zandvoort! 
Komend jaar is het hierdoor vooral de uitdaging om de capaciteit van 
het openbaar vervoer van en naar het circuit te vergroten. De NS 
waarschuwde vóór de bekendmaking al dat het bovenleidingnetwerk 
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op het spoor naar Zandvoort ontoereikend is. Zeker niet om de 
benodigde verdubbeling (of mogelijk zelfs verdrievoudiging) van het 
aantal treinen per uur te faciliteren. Aan dit nieuwsbericht is deze3 
week door diverse media veelvuldig aandacht besteed.   
 
Wat ook ontoereikend op termijn zal zijn, is het elektriciteitsnet rond en in 
Amsterdam. Dit loopt snel vol. Reden hiervoor is in dit geval de 
toenemende concentratie van datacenters in en rond de hoofdstad. 
Hoewel NRC er deze week aandacht aan besteedde, kwam dit niet terug 
in verdere berichtgeving. NRC berichtte dat het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) inschat dat alle datacenters wereldwijd en de 
transmissie van data (zendmasten, kabels etc.) 2 procent van de mondiale 
energieproductie gebruiken. Huawei voorspelt dat in 2030 alle ICT-
voorzieningen maar liefst 21% van de totale mondiale energieproductie 
gebruiken. Kijkend naar de Amsterdamse situatie berekende NRC dat de 
Nederlandse datacenters zo’n vier miljard kilowattuur stroom verbruiken in 
2019, wat neerkomt op 3% van het Nederlandse energieverbruik. Oef! 
 
Dan hebben we het nog niet eens over de energietransitie van aardgas 
naar elektriciteit. Voor veel toepassingen komt men uit op de energievorm 
‘elektriciteit’. Als dan de lokale politiek vervolgens gaat eisen dat alleen 
nog elektrische auto’s Amsterdam in mogen betekent dit dat we vanuit 
drie onafhankelijk, maar toch ook weer samenhangende ontwikkelingen, 
meer capaciteit vragen van ons stroomnetwerk dan beschikbaar is. Het 
managen, opwaarderen en zorgdragen dat we deze ontwikkelingen 
faciliteren binnen ons elektriciteitsnetwerk geeft ons land de komende 
jaren de nodige uitdagingen.  
 
Temeer omdat we energie nodig hebben om alledaagse ICT-voorziening, 
maar ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data, IoT, Machine 
Learning en Artificial Intelligence, te blijven faciliteren en de maatschappij 
verder te helpen. Het wordt tijd voor smart grids!  
 
Deze blog heeft Joost voor VKA geschreven, zie: 
https://www.vka.nl/publicaties/wet-van-moore-gestopt-door-het-
nederlandse-elektriciteitsnetwerk/, maar was ook voor PvdA-leden 
mogelijk relevant. 
 
 
 

https://www.vka.nl/publicaties/wet-van-moore-gestopt-door-het-nederlandse-elektriciteitsnetwerk/
https://www.vka.nl/publicaties/wet-van-moore-gestopt-door-het-nederlandse-elektriciteitsnetwerk/
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 Eigen boontjes doppen….. 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Wie zoals ik (geboortejaar 1935) bewust de oorlog heeft meegemaakt 
begrijpt geen snars van de hetze van vooral rechts maar ook links 
(denken we slechts aan de walgelijke beelden over Timmermans van 
de SP) jegens de Europese Unie. 
 
Maar liefst driekwart eeuw vrede op dit oude continent (al waren de 
moordpartijen in voormalig Joegoslavië en de aanslagen van bij voorbeeld 
de ETA (Spanje) en IRA (Ierland) lelijke dissonanten), dat is toch een 
gegeven waaraan alle mogelijke scepsis niet is besteed?       
Vanaf de oudheid werd er in allerlei Europese contreien krijgskundig 
gebakkeleid. En zo herinner ik me nog van die ouderwetse geschiede-
nislessen de vele twisten tussen hertogen en graven waarbij als geringste 
oorlogsschade verbrande steden/dorpen en kastelen te betreuren waren. 
Maar ook in het groot werd er hevig geknokt. Wat te denken van onze 
eigen 80-jarige oorlog, de 30-jarige oorlog, de Ottomanen die zich tot aan 
Wenen het continent invochten, onze zeeslagen met de Engelsen en 
ander zeevarend volk, de slag bij Waterloo, onze tiendaagse veldtocht 
naar België en dan – ik  ben vanzelfsprekend op geen stukken na volledig 
– na de confrontatie tussen Pruisen en de Fransen twee bloedige 
wereldoorlogen. 
 
Al deze twisten, voortkomend uit een eng nationalisme, al dan niet gekruid 
met religieuze motieven. Daar waren en zijn we toch vanaf? Neen dus! 
Een milder argument om Europa buiten de deur te houden is wellicht de 
wil om de eigen boontjes te doppen. Dat kunnen we immers in dit “gave 
land” beter dan anderen. Nou, daar denk ik dus anders over. Ondanks de 
Europese en zelfs wereldwijde richtlijnen, die we vooralsnog eerbiedigen, 
is ons land de grootste smeerpoets van Europa. En niet alleen qua 
uitstoot van CO2, fijnstof en andere ongerechtigheden. Ook de vergiftiging 
van onze bodem met herbiciden en een overschot aan mest gaat, tegen 
de regels van de EU in, onverdroten door. Onze zo gebenedijde 
waterschappen, u weet wel: de wachters bij de dijken tegen de zondvloed; 
ze worden op velerlei terrein door Europa tot de orde geroepen. Brussel 
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stuurt maar weer eens een waarschuwing vanwege de abominabele 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Een miljoen woningen dreigt te 
verzakken door de te lage grondwaterstand. En wat te denken van 
krakkemikkige vaarwegen en sluizen met achterstallig onderhoud? De 
binnenvaart, die per schip 40 vrachtwagens van de weg houdt, kan vaak 
niet verder varen. Maar misschien berust die taak niet bij de 
hoogheemraden en hun gezellen. 
 
Een korte persoonlijke ervaring tot besluit. De watereigenaren en liberaal 
getinte rijke import van buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk wensten zich 
niet te houden aan de Europese vogelrichtlijn, door onder anderen mijn 
persoontje bepleit als lid van de Stichting Adoptie Rietkragen. Zelfs een 
aanzienlijk geldbedrag ter bescherming van bedreigde vogelsoorten was 
aan dat rechtse gemeentebestuur niet besteed. Men wilde nadrukkelijk de 
eigen boontjes doppen en dus verdween, na roerdomp, kwak, aalscholver, 
ijsvogeltje, woudaapje, ook de grote karekiet uit de Reeuwijkse Plassen. 
Ik hoop toch zo dat Europa bij de jongste verkiezingen de aanslagen op 
haar voortbestaan grootschalig heeft gepareerd. 
 
 
 
 
 

 

 

 Teringherrie 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Hoe vaak trekken gemeenten in de buurt van Schiphol niet aan de bel 
over die nimmer eindigende teringherrie van stijgende en dalende 
vliegtuigen? Wellicht kan Gouda zich ook in die rij van protesterende 
gemeenten voegen. Want daar is alle aanleiding toe. 
 
Als medeoprichter vertoef ik vaak en gaarne in de heemtuin Goudse Hout. 
In dit jaargetijde om daar tevens het sonore geroep van de koekoek te 
beluisteren. Helaas heb ik deze vogel, prijkend op de rode lijst van met 
uitsterven bedreigde veergenoten, nog niet mogen beluisteren.  
Wat ik wel en zeer nadrukkelijk hoorde was een onophoudelijk 
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vliegtuiglawaai richting Schiphol en Rotterdam. Geen halve minuut zonder 
die door mij als zodanig aangemerkte teringherrie.  
 
Een vriend van mij, wonend aan de Elfhoevenplas, heeft reeds jaren 
geleden zijn beklag gedaan bij rijk, provincie en gemeente. Waar er geen 
decibel en condensstreep minderden trok hij zijn eigen plan en verhuisde 
naar Assen. 
 
Met mijn innige liefde voor Gouda en omstreken kan ik mij een vertrek niet 
aandoen. Wel hoop ik van ganser harte dat onze gemeenteraad iets van 
mijn ergernis en verontrusting te bestemder plaatse weet te brengen. Mijn 
partijgenoten vanzelfsprekend voorop! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toekomst van de partij  
 

  

Door Peter van Driesen 
 
 
Jullie weten ongetwijfeld nog dat Sander van Alten het afgelopen 
najaar vertelde van zijn spontane, manhaftige en bijna gelukte 
poging het rapport van Paul Depla in stemming te brengen op het 
Partijcongres. Dit verhaal heeft het bestuur geïnspireerd en ons ertoe 
gebracht dat wij de ambitie hebben om mee te discussiëren over de 
toekomst van de partij.  
Sander heeft ons echter twee goede adviezen gegeven: 
 

 Wacht tot dit najaar; de eerste helft van het jaar moeten we ons 
concentreren op de verkiezingen 

 Beperk je niet tot het rapport van Depla; dat was wellicht een beetje 
teveel gericht op de nederlaag in de parlementsverkiezingen 
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Het bestuur stelt voor een werkgroepje te benoemen dat dit najaar een 
voorstel gaat formuleren. Als dat tekstvoorstel door de ALV wordt 
geaccepteerd, wordt het ingediend om te worden behandeld op het 
partijcongres van 2020 (klinkt ver weg, maar is er zo!).  
 
Het bestuur roept kandidaten op die dit najaar deel willen uitmaken van 
deze werkgroep en gezamenlijk een tekstvoorstel willen formuleren. 
Hoewel het niet mogelijk is exact aan te geven hoeveel tijd dit gaat kosten, 
denken wij dat we met één studiemiddag (in het weekeinde) en wellicht 
één of twee avondsessies een heel eind kunnen komen. We gaan geen 
uitgebreide theoretische verhandelingen doorwerken, maar concrete 
maatregelen die bedoeld zijn om kiezers die zich de afgelopen jaren van 
de PvdA hebben afgekeerd, terug te winnen voor de sociaaldemocratie, 
en nieuwe (jonge) kiezers voor de Partij te interesseren.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.  
 
Contactpersoon is Peter van Diesen: 06-20093322, of 
antekiro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antekiro@gmail.com
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 Samen Loop voor Hoop 
 

  

Door Peter Bos 
 
 
Doneer een bedrag aan KWF via onze Rode Lopers PvdA actie! 
 
Laat u ook zien dat de Goudse PvdA leden samen goede resultaten 
kunnen boeken? En niet alleen in verkiezingen en de raad?  
 

 
De onderstaande link is de plek waar u het team Rode Lopers van de 
PvdA kunt steunen in hun actie voor de bestrijding van de ziekte kanker. 
Een goede gezondheid voor iedereen, rijk of arm,  vinden wij heel 
belangrijk. Twaalf lopers uit onze vereniging lopen daarom de 24-uurs 
estafette en doneren hun inschrijfgeld. Zij collecteren geld bij hun familie 
en vrienden en de andere PvdA-leden. Ons doel is tenminste 500 euro 
bijeen te brengen. U bent van harte welkom om onze lopers aan te 
moedigen op het Sluiseiland Korte Akkeren tussen 21 juni 15 uur en 22 
juni 15 uur. U kunt hier met eigen ogen zien dat de grootste 
vergadertijgers binnen en buiten raad en college ook fysiek tot op de 
bodem kunnen gaan (Mo, Ro, So let’s go!). Uw contactpersoon voor deze 
actie is Peter Bos 
 
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/rodeloperspvdagoudategenkanker 
 

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/rodeloperspvdagoudategenkanker
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Niet lopen maar toch helpen op de Samenloop? 
Wil of kun je niet lopen maar wil je graag helpen bij de Samenloop? 
Organiseer een activiteit in onze PvdA kraam, die geld opbrengt. 
Denk aan poffertjes bakken, rozen verkopen, meet & greet met 
Mohammed of Sophie. Of neem een stoel mee en ben gewoon 
aanwezig als steun voor onze lopers… Laat het weten aan Peter! 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Patrick Verhoeven voorzitter                   06-24406510  
Bram van Welie         06-14387157 
Joost van Lier secretaris/penningmeester     06-35122643  
Bünyamin Erdogan         06-30931713 
Peter van Diesen         06-20093322   
 
 
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 


