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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei onder meer het volgende
besloten:

Moskee Gouda Oost aan Dunantsingel tot 2029
In 2018 heeft de moskee het gebouw aan de De Rijkestraat in Gouda Oost verruild voor
het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel. Dit was in eerste instantie voor de
duur van 1 jaar. Nu een jaar later heeft de klankbordgroep diverse evaluaties gehouden en
heeft het college, gelet op die uitkomsten en de ervaringen over afgelopen jaar, besloten
om in te stemmen met een langer verblijf van de wijkmoskee tot minimaal eind juni 2029.
Het college vindt het wenselijk om nu de eerder gemaakte procesafspraak (besluit
verlenging op basis van ervaringen ramadan 2018) na te komen en daarmee duidelijkheid
te bieden aan alle belanghebbenden. Ten aanzien van het noodgebouw (portocabins) aan
de De Rijkestraat is de afspraak gemaakt dat deze uiterlijk 15 juli 2019 zijn weggehaald.
Tijdens de ramadan zal het noodgebouw conform de vorig jaar gemaakte afspraak nog wel
een kleinschalige ontmoetingsfunctie behouden. Gebedsdiensten zijn in het noodgebouw
niet toegestaan.

Voortgang HBO acquisitie
In het coalitieakkoord heeft het college aangegeven zich in te zetten op het aantrekken van
HBO-opleidingen in Gouda, bij voorkeur op het gebied van ICT en zorg, in een of meer
allianties met o.a. zorgaanbieders en woningcorporaties. Sinds het afsluiten van het
coalitieakkoord is deze ambitie alleen maar urgenter geworden, omdat de
personeelstekorten in zorg en welzijn snel oplopen en ook in de ICT veel werk is. Het
college meent dat een sterker hbo-aanbod, en bij voorkeur zelfs een hbo-instelling in onze
stad, een impuls kan geven aan de regionale economie en arbeidsmarkt, en kan zorgen
dat meer mensen in genoemde sectoren gaan werken. De gemeente kan niet zelf een hbo
starten of neerzetten in Gouda. Waar een hbo zich vestigt, is de keuze van een instelling.
Wat de gemeente wel kan doen, is een dusdanige bedding creëren dat hbo-instellingen
verleid worden naar Gouda te komen. Het afgelopen jaar hebben er diverse verkenningen
plaatsgevonden en wordt een aantal plannen ook verder uitgewerkt.

Knotwilgen, water en een buurttuin in Westergouwe
In de noordwestelijke hoek van Westergouwe ligt de zogenoemde boerderijkavel. Daar
komen twee gebouwen: een zorggebouw en een woongebouw, met uitzicht op de
Provincialeweg. Het beeldplan voor dat kavel geeft aan dat daar een brede rand met water
omheen komt, knotwilgen en een buurttuin op het kavel zelf.

