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‘Het gaat goed met Gouda!’

Wethouder
Daphne Bergman

De laatste begroting van deze
collegeperiode is goedgekeurd. Dankzĳ strakker financieel beleid in de afgelopen drie
jaar kan de gemeente Gouda
niet alleen een aantal tegenvallers opvangen, maar is er ook
ruimte voor belangrĳke investeringen in de stad én kunnen
de lasten voor inwoners omlaag: het gaat goed met Gouda!

“Het is de samenwerking
die Gouda uniek maakt.”
De initiatiefnemers van GoudAsfalt op het terrein.

Het college is trots op de behaalde resultaten van het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ en het
aanvullende
Actieprogramma.
Deze week deelt Daphne Bergman haar motivatie en ervaringen
als wethouder, resultaten uit haar
portefeuille en haar ambities tot
de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018.

Wethouder Daphne Bergman, wat
maakt het werken voor de stad zo
mooi?
De Gouwenaar en onze mooie
(historische) stad. Gouda bubbelt en
bruist dankzij haar initiatiefrijke en
creatieve inwoners, organisaties en
ondernemers. Aanpakken en doorpakken, maar vooral samenwerken
in het belang van je buurt, wijk, vrijwilligersclub of Gouda. Als wethouder binnenstad, toerisme en marketing ben ik trots op ons erfgoed, de
Goudse kaas en stroopwafels, onze
bruisende culturele instellingen en
levendige centrum met unieke winkels. Gouda is een gastvrije ‘Holland
classic’ en dat ontdekken steeds
meer bezoekers uit binnen- en
buitenland.

“

”

Wat was het meest uitdagende
van het afgelopen jaar?
Gouda is van oudsher een tolerante en gastvrije stad. Ik hoop dat we
dat – ook met moeilijke onderwerpen
en discussies – kunnen behouden.
Daar staan we voor als college. En
hoe geven we Gouda 750 jaar, 5 jaar
van tevoren al de juiste aandacht?
Want het is ver weg, maar het is ook
zo 19 juli 2022.

“

”

“Gouda bruist
dankzij haar
initiatiefrijke
inwoners,
organisaties en
ondernemers.”
Op welke concrete resultaten ben
je als wethouder het meest trots?
Dat we in 2015 ‘Beste binnenstad 2015-2017’ werden dankzij de
samenwerking in de stad en een
goed binnenstadprogramma. Dat
vond ik een terechte beloning voor
de ondernemers, vastgoedeigenaren en medewerkers van de gemeente Gouda. Ook ben ik trots op
de vermindering van de leegstand
van monumenten en het winkelgebied. Bijzonder wonen is gelukt in
de Ambachtsschool en Spaardersbad. En in het Weeshuis komen appartementen en een prachtig hotel met restaurant. Dankzij goed
overleg, samenwerking, wonen boven winkels en het leegstandsbeleid neemt de leegstand in het
centrum af. Daarnaast ben ik blij met
een nieuw cultuurbeleid voor onze
prachtige Schouwburg, Cultuurhuis
Garenspinnerij, Museum Gouda en
Chocoladefabriek. Een mooi voorbeeld is Goudasfalt: het voormalige
industrieterrein is nu een dynamische

“

De opening van horecazaak
Bagels & Beans in de binnenstad.

Foto: Sandra Zeilstra

• Binnenstad (o.a. economie)
• Stadsmarketing, recreatie
en toerisme
• Cultuur, erfgoed
en monumenten
• Vastgoed
• Onderwijs
• Bouw- en woningtoezicht /
woonwagens

Het Weeshuiscomplex dat een herbestemming krijgt.

plek dankzij een groots burgerinitiatief. Ook is de focus op Goudse kaas,
als een van de trekkers voor meer
bezoekers, succesvol. En ik ben trots
op het meewerken aan het techniekpunt en centrum voor innovatief vakmanschap, zodat jongeren een goede keuze maken in hun opleiding.

”

Wat voor interactie met bewoners/ondernemers/de stad inspireert je?
Gouda is een stad waarin samenwerken centraal staat. Er zijn veel vrijwilligers actief om van Gouda een
leukere, leefbare, zorgzame stad te
maken. Het is juist die samenwerking
die Gouda uniek maakt.
Inspirerend vind ik bedrijven, inwoners en organisaties die met ideeën
aan de slag gaan voor de stad van
buurt tot stadsniveau.

“

”

Met welk(e) project(en) ga je de
resterende maanden nog hard aan
de slag?
Ik zou graag nog de realisatie van
de ‘Cheese Experience’ mogelijk
maken; 365 dagen kaas beleven in
Gouda. Een kaasbeleving in de oude
Arcade bioscoop zal een impuls geven aan de kwaliteit van de directe
omgeving. Ook richt ik mij de laatste
maanden nog op een nieuw integraal
onderwijshuisvestingsplan, bredere
invulling van de Chocoladefabriek, herontwikkeling Weeshuis en
Gouda 750 jaar.

“

”

Hoe staat Gouda ervoor na deze
collegeperiode?
Bloeiend en groeiend. Gouda
staat er goed voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat dankzij inzet van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties, de nieuwe Raad
en het college verder kunnen bouwen aan een krachtig Gouda.

“

”

Bekĳk ook het filmpje
van Daphne Bergman op
www.gouda.nl/daphne

