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Inleiding

De gemeente Gouda heeft sinds januari 

2023 een nieuw logo en een vernieuwde 

huisstijl. De huisstijl is het gezicht van de 

gemeente, duidelijk en herkenbaar voor 

iedereen. Het is daarom belangrijk dat we 

allemaal in onze communicatie-uitingen 

onze huisstijl op de juiste manier gebruiken. 

Zodat bij alle communicatie-uitingen meteen 

duidelijk is wie de afzender is: de gemeente 

Gouda. Zo’n uiting kan van alles zijn: een 

folder of brochure bijvoorbeeld, maar ook 

een website, app, briefpapier, enveloppen, 

visitekaartjes, een digitale nieuwsbrief, 

PowerPointpresentatie, nota, serviesgoed, 

een bedrijfsauto, bedrijfskleding, enzovoort. 

Alles dus wat herkenbaar moet zijn van de 

gemeente Gouda.

In dit huisstijlhandboek staat meer 

informatie over de huisstijl en het logo, en 

leggen we uit hoe je de huisstijl gebruikt. Je 

vindt er bijvoorbeeld afspraken over hoe we 

het logo gebruiken en welke lettertypen en 

kleuren we gebruiken. 

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar 

vormgeving@gouda.nl.  

De huisstijl van 
gemeente Gouda

mailto:vormgeving@gouda.nl
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6 sterren stad
Het DNA van 
gemeente Gouda

   Betrouwbaar 

   Open 

   Samen 

   Voor iedereen 

   Duurzaam

   Toekomstgericht 
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Logo 
Gemeente 
Gouda

Het logo van gemeente Gouda bestaat alleen als 1 kleur  

versie. Het basislogo is liggend en samengesteld uit het  

beeldmerk, de 6 sterren met het gestileerde luikje in het  

midden, en het woordmerk 'Gemeente Gouda', 2 woorden,  

die links uitgelijnd zijn onder elkaar staan en allebei met een 

hoofdletter beginnen. Bij voorkeur gebruiken we de liggende 

(basis)versie. Het beeldmerk is los beschikbaar voor  

gebruik op social media.

Bestanden 

De bestanden van het logo en het beeldmerk zijn beschikbaar 

in rood, wit en zwart in diverse bestandsformaten zoals EPS, 

JPG, PNG, SVG.

Gebruik
Full colour druk- en printwerk, websites en andere digitale 

doeleinden. 

Let op! 
Het logo mag niet worden aangepast. Er mogen geen  

onderdelen worden losgemaakt om los te gebruiken  

of tekst worden toegevoegd.

Er is een staande  

versie van het logo  

beschikbaar als de 

liggende versie niet 

gebruikt kan worden.

Voorbeeld

Avatar/Favicoon 

van het beeldmerk
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Logo  
plaatsing

Algemeen
Voor corporate uitingen waarbij gemeente Gouda  

de hoofdafzender is, plaatsen we altijd het liggende 

rode logo op een witte achtergrond. Een uitzondering 

is als het technisch en/of vanwege het soort drukwerk 

en de achtergrondkleur – denk hierbij aan andere 

materialen of middelen dan papier – het niet kan.

Verder geldt: tekst zoals titels, koppen en 

platte tekst lijnt altijd aan de linkerkant van 

het luikje als het logo boven staat.

Interne en externe 

communicatie op 

corporate niveau zoals 

briefpapier en alle 

middelen die hiervan 

afgeleid zijn: 

Logo staat altijd 

linksboven

Interne en externe 

communicatie 

op posters, folders, 

flyers, boekjes:
Logo staat altijd  

linksonder

Gemeente Gouda als hoofdafzender
(interne en externe communicatie)

Logo 'Gemeente Gouda' in 1 kleur – huisstijlrood,  

wit of zwart – duidelijk leesbaar, bij voorkeur aan de 

rechter boven- of onderkant van het middel plaatsen.

Gemeente Gouda ondergeschikt 
aan huisstijl andere partij  
(externe communicatie)
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Logo  
do's and  
don'ts

Algemeen
Bij voorkeur gebruiken we het liggende rode  

Gemeente Gouda-logo op een witte achtergrond:

Kleurenversies
Er zijn 3 kleurenversies beschikbaar: de rode versie 

is het basislogo, de witte en de zwarte versies 

gebruiken we als de rode versie niet geschikt is, 

zoals op gekleurde achtergrond en foto's.
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Het luikje als
beeldelement

Het ‘luikje’ is onderdeel van het logo. De vorm komt  

uit het luikpatroon van het Stadhuis op de Markt  

in Gouda. Het 'luikje' mag los als beeldelement  

worden gebruikt volgens de huisstijlrichtlijnen.

Het ‘luikje’ mag als los beeldelement  

in blijvende verhouding vergroot  

of verkleind worden zonder dat de  

hoeken van 45 graden boven en onder 

gewijzigd worden.

45o

45o

Het ‘luikje’ wordt altijd linkslijnend op de 

afbeelding geplaatst en staat niet los op 

de afbeelding. Het mag niet gespiegeld 

worden, de lange kant van het ‘luikje’ 

staat altijd links. 

Het ‘luikje’ mag links naast een titel of 

tekst staan. Het is dan bij voorkeur aan 

de linkerkant aflopend.

Hier kan
een titel  
staan
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Stadswapen

Het stadswapen van Gouda heeft een lange 

geschiedenis en is in de loop van de eeuwen 

steeds weer aangepast en bijgesteld. Zo  

bestaan er ook veel verschillende versies van 

het Goudse stadswapen. De basis van het 

stadswapen vormen de 6 witte of goudgele 

sterren sterren in 2 verticale rijen met ieder  

3 sterren die door een wit balkje worden  

gescheiden op een rood wapenschild.

Op uitgebreidere versies staat er een kroon  

op het wapenschild en staan links en rechts  

van het schild 2 Hollandse leeuwen. 

Versies
De huisstijl van gemeente Gouda gebruikt  

2 versies van het stadswapen: de watermerk-

versie en een gestileerde versie die voortkomt 

uit het vorige logo.

Gebruik
Het stadswapen zoals hiernaast staat gebruiken 

we als watermerk in de corporate omgeving  

op het briefpapier en als binnendruk voor  

enveloppen. Alleen de linker helft van het  

wapen is zichtbaar en wordt in een lichte 

grijstint op wit of lichte roodtint op 100%  

Gouda rood weergegeven.

De gestileerde versie is terug te vinden  

in de inrichting en op het meubilair van  

het Huis van de Stad.

stadswapen 

gemeente Gouda, 

oorsprong en 

maker van deze 

versie is onbekend
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Kleuren
Basis
drukwerk

Rood is de basiskleur van de huisstijl van de gemeente Gouda.  

Deze kleur komt uit de Goudse vlag en het het Goudse stadswapen. 

Drukwerk
Voor het corporate drukwerk zoals briefpapier en enveloppen  

wordt de kleur rood in 100% steunkleur PMS 485 gedrukt.

Op briefpapier wordt het grijze watermerk, het wapen  

van Gouda, in een percentage CMYK zwart gedrukt.

Voor de binnendruk van de enveloppen wordt  

het watermerk in 40% PMS 485 gedrukt.

Bij full colour drukwerk wordt het rood opgebouwd  

uit 100% Magenta en 100% Yellow.

   Bij vragen neem dan contact op met vormgeving@gouda.nl.

C0 M100 Y100 K0

PMS 485 C + U

C0 M0 Y0 K5

C0 M0 Y0 K10 C0 M0 Y0 K100

mailto:vormgeving@gouda.nl
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De basishuisstijlkleur is rood. 

In een digitale omgeving kan lichtgrijs  

als achtergrond gebruikt worden.  

De tekst is bij voorkeur zwart.

Watermerk
Het grijze watermerk, het wapen van Gouda, 

staat in een digitale omgeving zoals in een  

PowerPoint-presentatie in een percentage  

RGB zwart.

Website
Op Gouda.nl en Werkenvoorgouda.nl  

gebruiken we geel als accentkleur op vlakken in 

de achtergrond voor bijvoorbeeld hooveracties.

Kleuren
Digitaal  

R234 G16 B23
#ea1017

R252 G183 B49
#fcb731

R244 G244 B244
#f4f4f4

R246 G148 B37
#f69425

R0 G0 B0
#000000

https://www.gouda.nl/
https://www.werkenvoorgouda.nl/
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De basiskleuren kunnen uitgebreid worden met  

een of meerdere kleuren van het kleurenpalet.

De kleuren kunnen worden gebruikt voor drukwerk 

en digitale middelen, zoals digitale nieuwsbrieven.

Kleurvlakken
Alleen kleurvlakken die achter tekst geplaatst  

worden, mogen ook in een 50% tint opgemaakt 

worden. 

Tekst
Titels en teksten worden altijd in een 100% kleur 

opgemaakt! Uitzondering is de kleur geel die we 

niet voor titels en teksten gebruiken vanwege de 

leesbaarheid.

Belangrijk
De kleuren zijn niet gekoppeld aan een specifiek 

onderwerp of de 6 sterren.

Kleurenpalet
Drukwerk  
en digitaal

C0 M100 Y0 K0

R230 G0 B126

e5007d

C35 M100 Y55 K30

R136 G23 B60

#87173c

C90 M60 Y20 K0

R33 G97 B150

#206096

C100 M5 Y5 K0

R0 G154 B216

#0099d8

C70 M100 Y0 K0

R112 G34 B131

#6f2282

C0 M30 Y100 K0

R252 G183 B49

#fcb731

C50 M0 Y100 K0

R149 G193 B31

#95c11e

C77 M50 Y0 K60

R37 G62 B99

#253e63

C90 M0 Y60 K10

R0 G149 B122

#009579

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint

50% tint
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Titels en koppen

Het lettertype Readex Pro Bold gebruiken we voor  

titels en koppen op drukwerk zoals flyers, folders, 
boekjes, posters en campagnes, bewegwijzering en  

overige belettering.

Platte tekst

Het lettertype Readex Pro Light gebruiken we voor 

platte tekst op drukwerk zoals flyers, folders, boekjes,  
posters en campagnes, bewegwijzering en overige 

belettering.

Link
De lettertypen zijn te downloaden via 

https://fonts.google.com/specimen/Readex+Pro

Typografie
Drukwerk Readex Pro Bold

Readex Pro Light

Tekstvoorbeeld kop 11 pt

Platte tekst is 10 pt op 14 pt interlinie. Agni acim faccull autempos vo-

lupis evelibus dolore simporemqui tem natur alicia volessit litistemossi 

coreped magnatium earcium quia sus in num sitat aboress equisquiam, 

coreperum volupta tectotat esti qui tem volorum velecupta et volore, 

con non perio ea nihil eaque cus, eum ea nest velest, sitatis siminimoles 

illaborrum quatemp orroreium nienit dolut volupitatium et iusto mod 

utaspid magnati coremol uptatur milit, que dolorem hillo cusa seriam 

quam, conet, ut occus ut utest fugia quis dolorporit, que etur aut eiunt, 

Tekstvoorbeeld kop 10 pt

Platte tekst is 9 pt op 13 pt interlinie.

Agni acim faccull autempos volupis 

evelibus dolore simporemqui tem  

natur alicia volessit litistemossi 

coreped magnatium earcium quia 

sus in num sitat aboress equisquiam, 

coreperum volupta tectotat esti qui 

tem volorum velecupta et volore, con 

non perio ea nihil eaque cus, eum ea 

Tekstvoorbeeld kop 9 pt 

Platte tekst is 8 pt op 12 pt interlinie. 

Agni acim faccull autempos volupis evel-

ibus dolore simporemqui tem natur alicia 

volessit litistemossi coreped magnatium 

earcium quia sus in num sitat aboress eq-

uisquiam, coreperum volupta tectotat esti 

qui tem volorum velecupta et volore, con 

non perio ea nihil eaque cus, eum ea nest 

velest, sitatis siminimoles illaborrum qua-

temp orroreium nienit dolut volupitatium 

https://fonts.google.com/specimen/Readex+Pro
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Wanneer we het huisstijllettertype Readex niet kunnen gebruiken, 
zoals in sjablonen van systeemsoftware die de gemeente Gouda 
gebruikt en in e-mails, gebruiken we Arial als lettertype.

Titels en koppen

Het lettertype Arial Bold gebruiken we voor titels en koppen. 

Platte tekst

Het lettertype Arial Regular gebruiken we voor platte tekst. 

Belangrijk
De lettertypespecificaties van sjablonen die we al gebruiken, 
wijzigen niet. 

Typografie
Mail en 
sjablonen

Arial Bold

Arial Regular

Tekstvoorbeeld brief kop 10 pt

Platte tekst is 10 pt op 11,5 pt interlinie. 
Deze specificaties zijn overgenomen 
van de sjablonen die reeds in gebruik 
zijn. Agni acim faccull autempos volupis 
evelibus dolore simporemqui tem natur 
alicia volessit litistemossi coreped mag-
natium earcium quia sus in num sitat 
aboress equisquiam, coreperum volupta 
tectotat esti qui tem volorum velecupta 
et volore, con non perio ea nihil eaque 
cus, eum ea nest velest, sitatis simin-
imoles illaborrum quatemp orroreium 
nienit dolut volupitatium et iusto mod 

Tekstvoorbeeld brief kop 7 pt

Platte tekst is 7 pt op 8 pt interlinie. Deze 
specificaties zijn overgenomen van de 
sjablonen die reeds in gebruik zijn. Agni 
acim faccull autempos volupis evelibus 
dolore simporemqui tem natur alicia 
volessit litistemossi coreped magnatium 
earcium quia sus in num sitat aboress 
equisquiam, coreperum volupta tectotat 
esti qui tem volorum velecupta et volore, 
con non perio ea nihil eaque cus, eum ea 
nest velest, sitatis siminimoles illaborrum 
quatemp orroreium nienit dolut volupitati-
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Ubuntu Bold
Ubuntu Bold

Voor alle titels en koppen gebruiken we het lettertype  
Ubuntu Bold en voor de platte tekst het lettertype  
Ubuntu Regular. We gebruiken geen italic font.

Gebruik
Digitale media waar we het lettertype Ubuntu gebruiken,  
zijn de websites gouda.nl en werkenvoorgouda.nl, de  

projectwebsites, de digitale nieuwsbrief van gemeente Gouda  

en diverse applicaties met als afzender gemeente Gouda. 

Link
De lettertypen zijn te downloaden via 

https://fonts.google.com/specimen/Ubuntu?query=Ubuntu

Typografie
Digitale
omgeving

Tekstvoorbeeld kop 20 pt

Platte tekst is 10 pt op 18 pt interlinie met een witregel tussen kop en 

platte tekst. Agni acim faccull autempos volupis evelibus dolore simpo-

remqui tem natur alicia volessit litistemossi coreped magnatium earcium 

quia sus in num sitat aboress equisquiam, coreperum volupta tectotat 

esti qui tem volorum velecupta et volore, con non perio ea nihil eaque 

Tekstvoorbeeld kop 14 pt

Platte tekst is 10 pt op 18 pt interlinie. Agni acim faccull autempos volupis 

evelibus dolore simporemqui tem natur alicia volessit litistemossi coreped 

magnatium earcium quia sus in num sitat aboress equisquiam, corepe-

rum volupta tectotat esti qui tem volorum velecupta et volore, con non 

perio ea nihil eaque cus, eum ea nest velest, sitatis siminimoles illaborrum 

https://fonts.google.com/specimen/Ubuntu?query=Ubuntu
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Fotografie
& illustraties
Beeldvisie

Gebruik fotografie of illustratie
We gebruiken foto's en illustraties die het verhaal dat we willen vertellen 

ondersteunen. De uiteenlopende boodschappen, onderwerpen en projecten 

laten het niet toe een bepaalde 'stijl' voor fotografie of illustratie vast te leggen. 
Wel is er een duidelijke huisstijlopmaak waarin de foto's en illustraties geplaatst  

worden (zie pagina 18). Dit in combinatie met onderstaande richtlijnen zal  

bijdragen aan een uniforme uitstraling van de huisstijl van gemeente Gouda. 

Richtlijnen voor keuze van foto’s (en illustraties)
•  Wij gebruiken kwalitatieve kleurenfoto's en illustraties

• Wij kiezen bij voorkeur Gouds beeldmateriaal ten opzichte van stockfotografie. 
• Wij gebruiken zoveel mogelijk foto's/illustraties die een positieve bijdrage leveren  

 aan de uitstraling en het imago van (Gemeente) Gouda. Denk daarbij aan: 

  -  Onze rijke historie: de monumentale waarde, maar ook de historische waarde als 

verdraagzame stad.  

 -  Wat wij te bieden hebben op woon-, werkgebied, toerisme en cultuur.  

 -  Onze 6 sterren: Betrouwbaar, Open, Samen, Voor iedereen, Duurzaam,  

Toekomstgericht

•  Wij gebruiken geen vervormde, onrealistisch geretoucheerde foto’s,  

 tenzij het ter illustratie nodig is om het verhaal te vertellen. 

   https://welkomingouda.nl/beeldbank

https://welkomingouda.nl/beeldbank
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Voorbeelden van 
onjuiste plaatsing 

beelden

Het beeld is niet goed  

geplaatst, want deze  

staat schuin, heeft een  

kader of schaduw, 

of is zwart-wit.  

Voorbeelden van 
juiste plaatsing beeld

Het beeld staat binnen 

het beeldkader van het 

stramien. Dit mag zowel

een kleurenfoto 

als een vrijstaande 

illustratie zijn. 

Richtlijnen voor de opmaak met foto’s en illustraties
• We plaatsen een afbeelding(skader) nooit schuin

• Vrijstaande beelden zijn toegestaan

• We plaatsen geen kader om foto’s

• We gebruiken geen schaduw onder foto’s

• We gebruiken geen opvallende kleurfilters, zwart-wit foto’s  
 of foto’s met duotonen, met uitzondering van historische beelden  

 of als het nodig is ter illustratie van het verhaal. 

Fotografie
& illustraties
Plaatsing

Titel
van een
brochure

Titel
van een
brochure

Titel
van een
brochure

Titel
van een
brochure

Titel
van een
brochure

Laat je buurt 
(uit)blinken 
met Blinkie!

 

Word dé 

uitblinker 

die Gouda 

schoon 

houdt!



Huisstijlhandleiding  Gemeente Gouda versie 1.0    januari 2023 18

Toegankelijk voor iedereen
Onze schrijfstijl is toegankelijk voor iedereen. 

We schrijven heldere, duidelijke teksten die zoveel  

mogelijk op B1-niveau zijn. Voor alle Goudse afspraken  

en tips om duidelijke, toegankelijke teksten te schrijven:  

De Goudse schrijfwijzer staat op het intranet van de gemeente 

Gouda of kunt u, als u geen toegang tot het intranet hebt, opvragen bij 

de redactie: redactie@gouda.nl

Schrijfstijl

https://intranet.gouda.nl/kennisbank/schrijfwijzer
https://intranet.gouda.nl/kennisbank/schrijfwijzer
mailto:redactie@gouda.nl
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Samenwerkingen
& Projecten
Campagnes

De gemeente Gouda kan 3 soorten  

samenwerkingen aangaan:

Gemeente Gouda als hoofdafzender
Een samenwerking waarbij de gemeente  

Gouda hoofdafzender is: gebruik altijd de  

huisstijl van de gemeente Gouda, ook bij losse 

projectstijlen. 

Gemeente Gouda in gelijkwaardige 
samenwerking met (een) andere 
partij(en) 
Een samenwerking waarbij gemeente Gouda 

even belangrijk is als de andere partner(s):  

gebruik de huisstijl van de gemeente Gouda  

of maak een eigen campagnestijl. 

Een andere partij als hoofdafzender 
Een samenwerking waarbij er een andere partij 

hoofdafzender is. Het Gemeente Gouda-logo 

mag in rood of wit geplaatst worden op een 

ontwerp van de andere partij.

Laat 
de buurt
blinken

Blik kun je 
eindeloos 
recylen.

Blik op  
oneindig!

Laat 
de buurt
blinken

Laat je buurt 
(uit)blinken 
met Blinkie!

 

Word dé 

uitblinker 

die Gouda 

schoon 

houdt!

Laat je buurt 
(uit)blinken 
met Blinkie!

 

Word dé 

uitblinker 

die Gouda 

schoon 

houdt!

Gelijkwaardige  
samenwerking 

Het Gemeente Gouda-logo

heeft een vaste plek  

linksonder (rood op witte  

doorlopende balk). Opmaak, 

beeldelement en lettertype zijn 
volgens huisstijl gemeente  

Gouda of een eigen campagnestijl 

met behoud van het huisstijl- 

lettertype gemeente Gouda.  
Partnerlogo's plaatsen we rechts. 

Bij meerdere logo's plaatsen we 

de logo's van rechts naar links.

Gemeente Gouda  
als hoofdafzender

Het Gemeente Gouda-logo

heeft een vaste plek 

linksonder (rood op witte 

doorlopende balk). Opmaak, 

beeldelement en lettertype 
zijn volgens huisstijl gemeente 

Gouda. Fotografie of illustratie 
zijn inhoudelijk gerelateerd  

aan thema/project.

Gemeente Gouda
ondergeschikt 

Het Gemeente Gouda-logo 

mag op het ontwerp van 

derden worden geplaatst.  

Zie do's and don'ts (pag. 7)
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Gebruik 

De e-mailhandtekening gebruiken we alleen als footer 

onderaan in de corporate e-mailomgeving. 

Het Gemeente Gouda-logo staat altijd linkslijnend onder 

de tekst. Wij gebruiken geen projectlogo's en/of social- 

media-knoppen naast het Gemeente Gouda-logo.

E-mail-
handtekening

Beste [naam],

...

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam

Functie

Gemeente Gouda, afdeling [...]
voornaam.achternaam@gouda.nl | Gouda.nl
06-12 34 56 78

Aanwezig op [...]
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Website
Gouda.nl
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Website
Werkenvoorgouda.nl
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Briefpapier
Voordruk

Het briefpapier is beschikbaar als voorgedrukt vel.

Op de voordruk staan het liggende basislogo en de URL 

Gouda.nl in de steunkleur PMS 485 (basiskleur rood). 

Verder staat het linker deel van het stadswapen als  

watermerk in een tint zwart aflopend aan de rechter kant 

op de voordruk.
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Briefpapier
Inprint

Systeemsjablonen
Vanuit de verschillende systemen van gemeente Gouda  
gebruiken we verschillende briefsjablonen. Vanuit hier is het  

mogelijk om op een voorgedrukt briefpapiervel te printen.  

Ook zijn er systeemsjablonen die direct uit het systeem met logo, 
URL en watermerk worden geprint op blanco papier.

Dubbelzijdig printen
Als we meer dan 1 pagina printen, printen we dubbelzijdig.  

Dit is een instelling vanuit de printer. Het sjabloon beschikt 

over een passend vervolgvel dat op de achterkant van het 

briefpapier kan worden geprint. 

Bestanden 

Het logo, de URL en het watermerk zijn als losse bestanden  

beschikbaar in diverse bestandsformaten.

   De aanvraag van de bestanden en de uitleg van de 

briefsjablonen gaat via Grafische Vormgeving:  

vormgeving@gouda.nl

mailto:vormgeving@gouda.nl
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Visitekaartje

Voorkant
Het visitekaartje heeft een vaste opmaak/vast stramien 

dat voor alle medewerkers geldt. De schrijfwijze van naam, 

functie, telefoonnummer en e-mailadres op de voorkant 

van het visitekaartje (zie voorbeeld hiernaast) staat vast.  

Titels (dr. drs. Mr. et cetera) zetten we niet op de  

visitekaartjes. 

Achterkant
De schrijfwijze en het stramien van de adresgegevens, 

URL en social-media-knoppen staan vast en mogen niet 

worden gewijzigd.

   De aanvraag van een visitekaartjes gaat via  

Grafische Vormgeving: vormgeving@gouda.nl

Voorkant

Achterkant

mailto:vormgeving@gouda.nl
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Enveloppen

Er zijn verschillende enveloppen in de huisstijl van  

gemeente Gouda beschikbaar:

•  C5 antwoordenvelop

•  C5 dienstenvelop met port betaald

•  C5 vensterenvelop met port betaald

•  EA4 akte-vensterenvelop met port betaald

•  EA4 akte-envelop

•  Monsterzak

   De aanvraag voor herdruk gaat via  

Grafische Vormgeving: vormgeving@gouda.nl

Formaat C5  

zonder venster

Formaat C5  

met venster  

en binnendruk

mailto:vormgeving@gouda.nl


Huisstijlhandleiding  Gemeente Gouda versie 1.0    januari 2023 27

PowerPoint
Presentatie

Presentatie

Titel

Subtitel

datum

Presentatie

Titel

Subtitel

datum

Tem et venti aut veratquam qui cum qui  

ipis estiandunt offic tendis eos repe plat  

esequibus, quatis ipsuntia:

• volest eum culpa nobis 

• utaturibusam dignimu

• saperum quaeptaque qui aut  

 ape lam volo et fugia

Titel 
Subtitel

Tem et venti aut veratquam qui cum qui ipis estiandunt incto que  

porianis exerspel offic tendis eos repe plat esequibus ipsuntia:

• incto que porianis exerspel 

• simagniae nonet aute moluptatis aligent

• cone exerovi dunditasi non conet officatur sandi  

• odi duciatemquia quam faccum

• simagniae nonet aute moluptatis aligent

datum

Titel 
Subtitel

Titel 
Subtitel

Hoofdstuk

Titel

Subtitel

1
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Gemeentepagina 
Het Kontakt/
Goudse Post

Voor de krantenheader hebben we een speciale liggende 

versie van het Gemeente Gouda-logo ontwikkeld die alleen 

hiervoor gebruikt mag worden.

Gemeente Gouda

Toon met de CoronaCheck-app aan dat je 

bent gevaccineerd of laat je gratis testen 

voor vertrek. Fijne reis!

#goudageefelkaarderuimte

Op vakantie
deze zomer?

2 Nieuws

7 juli 2021

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda Tel. 14 0182 gemeente@gouda.nl www.gouda.nl @gemeentegouda gemeentegouda gemeentegouda

Vanavond in de 
gemeenteraad

Corona zet ons leven alweer 

meer dan een jaar op z’n kop. De 

gevolgen zijn nog altijd voelbaar, 

maar voorzichtig kijken we voor-

uit naar een toekomst zonder co-

rona. Stap voor stap is er steeds 

meer mogelijk. Maar het blijft 

belangrijk om de basisregels toe 

te passen. Het virus kan zich na-

melijk nog steeds verspreiden en 

nog niet iedereen is beschermd.   

“Grootschalig energie opwek-

ken in onze regio kan alleen 

maar wanneer we samenwer-

ken.  Met elkaar zijn we overeen 

gekomen dat we starten met 

zonnepanelen op grote daken 

en bijvoorbeeld langs wegen. 

Dit is een keerpunt in ons den-

ken en handelen als het gaat om 

onze energievoorziening. We 

zijn nog maar net begonnen… 

op weg naar een duurzame toe-

Burgemeester Verhoeve: “Vete-

ranen hebben zich ingezet voor 

het herstellen van vrede, veilig-

heid, orde en rust op onveilige 

plekken in de wereld. Daarvoor 

Op zaterdag 3 juli vond de officiële onthulling plaats van het Wit-

te Anjerperk in het Houtmansplantsoen. Het Witte Anjerperk is 

aangelegd als eerbetoon voor het werk van de Nederlandse ve-

teranen in het algemeen en de Goudse veteranen in het bijzon-

der. De onthulling gebeurde in besloten kring in aanwezigheid 

van enkele Goudse veteranen.

 Het Witte Anjerperk is aangelegd uit eerbied voor alle veteranen, zoals het bordje aangeeft. 

De gemeente in actie

Tot 14 juni zijn er in Gouda 139 

gedupeerde Gouwenaars ge-

meld via de Belastingdienst. 

Daarmee zijn nog niet alle ge-

dupeerden in beeld. Wethouder 

armoedebeleid en schuldhulp-

verlening Rogier Tetteroo: “Het 

is belangrijk dat we deze men-

sen zo snel mogelijk helpen. Het 

Het blijft belangrijk om open te 

staan voor de beleving van een 

ander. Uiteindelijk hebben we 

meer overeenkomsten dan ver-

schillen en streven we allemaal 

naar hetzelfde: een onderne-

mende, vrije en gezonde stad. 

Dat kan alleen als we samen nog 

even volhouden! 

#Goudageefelkaarderuimte

De regio Midden-Holland heeft in de Regionale Energie Strate-

gie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het 

grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. 

De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en 

langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleve-

ren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur 

bekeken. Gouda heeft op 30 juni ingestemd met de Regionale 

Energie Strategie 1.0.

Gouda is op 1 juli gestart met het aflossen van de publieke 

schulden van ‘toeslagenouders’. De Rijksoverheid is bezig met 

het invoeren van een wet die de schulden van de gedupeerden 

kwijtscheld. Dat duurt volgens de gemeente Gouda veel te lang 

voor alle inwoners die onterecht in een schuldentraject zijn be-

land. Daarom volgt Gouda het landelijk advies om vooruitlopend 

op de wetgeving de schulden alvast kwijt te schelden.

Voorkeur voor zonnepanelen 
Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland 

Gouda lost schulden gedupeerde ouders 
toeslagenaffaire af

Onthulling van het Witte Anjerperk

Nieuwe kinderburgemeester

F
o

to
: 
A

s
tr

id
 d

e
n
 H

a
a
n

F
o

to
: 
A

s
tr

id
 d

e
n
 H

a
a
n

Gouda heeft een nieuwe kin-

derburgemeester. Junia de 

Ridder is door de jury geko-

zen tot kinderburgemeester 

2021/2022. Het nieuwe kinder-

college bestaat uit (van links naar 

rechts): kinderwethouders Thij-

men Kremers, Noor Klein, Nika 

Heijstek, Kyan van Wetten, kin-

derburgemeester Junia de Rid-

der en kinderwethouder Dante 

Kooij. Veel succes en plezier het 

komende jaar! 

Woensdagavond 7 juli is er een 

raadsvergadering. De volgende 

onderwerpen worden bespro-

ken:

• Heropening van de

 vergadering

• Jaarstukken 2020

• 2e Begrotingswijziging 2021

• Kadernota 2022 – 2025 – 

 2e termijn

• Sluiting

Pers en belangstellenden kun-

nen de bijeenkomst volgen via 

een live-uitzending. Meer infor-

matie over deze bijeenkomst, 

de agenda en een link naar de 

live-uitzending vindt u op: www.

gouda.nl/ris.

komst”, zegt wethouder Hilde 

Niezen (voorzitter RES).

Dit plan ontstond door de sa-

menwerking van 5 gemeenten: 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen 

en Zuidplas, provincie Zuid- 

Holland, de waterschappen 

Schieland en Krimpenerwaard, 

Rijnland en Stichtse Rijnlan-

den, netbeheerders, woning- en 

is al erg genoeg dat zij onterecht 

in deze situatie zijn beland, laat 

staan dat er volgend jaar pas 

iets aan gedaan kan worden. Er 

wordt bij de Rijksoverheid hard 

gewerkt door betrokken mi-

nisteries en organisaties, maar 

een nieuwe wet gaat niet over 1 

nacht ijs. Daarom komen we als 

gemeente eerder in actie.”

energiecoöperaties, duurzaam-

heidsplatforms van bedrijven, 

natuur- en milieufederatie, LTO 

Nederland en onderwijsinstel-

lingen. Met 2 grootschalige en-

quêtes en online bijeenkomsten 

hebben inwoners hun mening 

gegeven over wat zij voor de re-

gio belangrijk vinden.

Zon

Zonnepanelen maken de mees-

te kans in onze regio. Deze kun-

nen geplaatst worden op grote 

daken van bedrijven, parkeer-

terreinen en op waterbassins 

bij de glastuinbouw. Wegen en 

spoorlijnen bieden ook mogelijk-

heden, zoals langs de A12, A20 

en N11. Als zonnepanelen bij 

elkaar onvoldoende elektriciteit 

opwekken zijn ook windmolens 

nodig. De reserve-zoekgebieden 

liggen langs de A12 en N11. 

Het vervolg

De communicatie en partici-

patie houdt echter niet op. De 

zoekgebieden voor zonne-ener-

gie worden verder uitgewerkt. 

Daarnaast wordt er gekeken 

naar nieuwe ontwikkelingen en 

technieken  zoals biogas, wa-

terkracht, waterstof en mogelijk-

heden voor energieopslag. De 

RES wordt iedere 2 jaar herzien, 

zodat deze ontwikkelingen kun-

nen worden meegenomen. Daar 

hebben we steeds bewoners, 

ondernemers en belangheb-

benden voor nodig. De volledi-

ge versie van de RES 1.0 Mid-

den-Holland is beschikbaar op: 

www.resmiddenholland.nl. Hier 

kunt u zich ook aanmelden voor 

de nieuwsbrief.

verdienen zij respect en waarde-

ring. Dit tonen wij in Gouda met 

dit permanente Witte Anjerperk. 

In Gouda wonen ongeveer 235 

veteranen. Ik hoop de meesten 

Heeft u vragen over bijvoor-

beeld sociale zaken, werk, 

schuldhulpverlening of een 

ander onderwerp? Wethouder 

Rogier Tetteroo houdt op maan-

dag 12 juli van 9.30 tot 10.30 uur 

een spreekuur. Het spreekuur is 

in het Huis van de Stad, in ruim-

te 00.37. 

Aanmelden kan tot 11 juli 17.00 

uur via www.gouda.nl/college-

spreekuur. Kijk voor meer infor-

matie over de burgemeester en 

wethouders op www.gouda.nl/

college.

Inloopspreekuur wethouder Tetteroo

De beoogde ingangsdatum 

van het intreden van de nieuwe 

wet is 1 januari 2022. Hier gaat 

Gouda dus niet op wachten en 

lost de schulden alvast af. Vol-

gende week worden de gege-

vens van de gedupeerden door 

de Belastingdienst gedeeld met 

de gemeente. Vanaf dan kan 

gemeente Gouda een inschat-

ting maken welke impact het 

kwijtschelden van de vorderin-

gen heeft op de organisatie. De 

gemeente neemt telefonisch of 

schriftelijk contact op met de 

gedupeerden.

binnenkort persoonlijk te ont-

moeten tijdens de grote fami-

liebijeenkomst die het Goudse 

Veteranennetwerk op vrijdag 3 

september organiseert.”  

De witte anjer is sinds 2005 het 

symbool van waardering voor 

Nederlandse veteranen. De 

bloem bloeit in de maanden juni 

en juli.

2
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Social media
Iconen

Voor de opmaak van social media iconen gebruiken wij 

de basiskleuren rood, zwart en wit. De opmaakstijl maakt 

gebruik van een duidelijke, simplistische vormentaal met 

afgeronde hoeken.


