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"Geachte leden van de Raad. Geachte leden van het college. 
Dames en heren. Dank u voor de gelegenheid om kort het 
woord te mogen voeren. Mijn naam is Henkjan de Jong en ik 
spreek namens Buurtvereniging De Naaierstraat. 
 
In 3 minuten neem ik u mee naar onze straat. Eerst vertel ik u 
wat deze straat zo bijzonder maakt. Daarna vraag ik uw 
aandacht voor vier problemen in onze straat en de manier om 
deze op te lossen. Hiervoor hebben we uw steun nodig. 
 
Maar eerst iets over onze straat: 
 
 
 
 
De Naaierstraat: dat is 
die straat midden in het 
centrum, achter de 
Markt. 
 
 
 

 
 
 
Dat is die straat met 1 van 
de 4 Unesco-
monumenten die Gouda 
rijk is. En vele andere 
historische panden. 
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Dat is die straat met die 
unieke, ambachtelijke 
winkels. Waar mensen 
kunnen genieten van: 
chocolade, sieraden en 
kralen, kookkunst, Gouds 
keramiek, creatieve 
meubels en zilverwerk. 
 

 
Dat is die straat met die 
trotse en gastvrije 
bewoners. Bewoners die 
hun historische huizen en 
winkels koesteren en in 
stijl onderhouden. Die hun 
kozijnen en deuren verven 
in monumentengroen, 
Pruisisch blauw of 
ossenbloedrood. 
 
 
 
 
Bewoners die de straat 
een vriendelijk aanzien 
geven met geveltuintjes. 
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Dat is die straat waar 17 
kleine kinderen wonen die 
buiten op de stoepen 
spelen. 
 
 
 
 
 

 
We laten geen moment 
voorbij gaan om sociale 
activiteiten te 
organiseren. We kennen 
elkaar en desgewenst 
helpen we elkaar.	  	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
De buurtvereniging is dé 
plek waar we afspraken 
maken om de straat 
leefbaar te houden. 
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Helaas kampen we al jaren met vier hardnekkige problemen: 
 
 
 
1. Wateroverlast 
 

 
Het rioolstelsel kan een 
flinke regenbui niet aan. 
Onze huizen en winkels 
liepen de afgelopen acht 
jaar maar liefst drie keer 
onder. Onderzoek van 
uw ambtenaren wijst uit 
dat ons rioolstelsel 
verouderd is. 
 
 

 
 
 
De hoofdbuis ligt 
bovendien niet in het 
midden van de straat, 
maar aan de zijkant 
waardoor de straat schuin 
afloopt naar 1 kant. 
 
 
 

 
Wij zijn de schade aan onze panden en inventaris beu. Hier 
moet heel snel iets aan gedaan worden. 
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2. Verkeershinder 
 
De Naaierstraat is de 
breedste straat in de 
binnenstad. Kaarsrecht, 
zonder verkeersbelem-
meringen. Het gevolg: 
autoʼs en vrachtauto's die 
te hard rijden, eenrich-
tingverkeer negeren en 
buiten de vakken 
parkeren en laden/lossen. 
 
De politie kan volgens 
eigen zeggen de 30km 
zone in onze straat niet 
handhaven. Vroeg of laat 
rijdt een auto één van 
onze kinderen aan. Dat 
mogen we niet laten 
gebeuren. 

 
3. Geen ruimte voor andere gebruikers 
 

Onze stoepen zijn 
ontoegankelijk voor 
scootmobielen, rollators 
of kinderwagens. 
Groepen toeristen staan 
noodgedwongen midden 
op straat. Kinderen 
hebben geen ruimte om 
te spelen. Ook zij 
verdienen een plek in 
onze straat. 
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4. Het aanzien van de straat 
 
 
 

 
 
De Naaierstraat is de 
enige straat in de 
omgeving met een stoep 
van betontegels. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het onderhoud aan het 
weinige openbaar groen 
dat er is, is bedroevend. 
Onverzorgde hoeken 
leiden tot wildplassen, 
inbraken en vandalisme. 
Dit schrikt toeristen en 
winkelende mensen af en 
past niet bij het historisch 
karakter.
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Geachte leden van de raad. Geachte leden van het college. De 
enige manier om genoemde problemen afdoende op te lossen 
is: vernieuwing van het riool en herinrichting van onze straat. 
Niet over 5 jaar. Maar volgend jaar. 
 
Ons verzoek aan u 

In september ontvangt u 
het integrale 
uitvoeringsprogramma 
2011. Ons is toegezegd 
dat de Naaierstraat hierin 
een prominente plek krijgt. 
Help ons te bewaken dat 
dit ook gebeurd. Help ons 
om de wateroverlast te 
bestrijden, de 
verkeersveiligheid te 

verhogen, de criminaliteit te verminderen en de straat een 
economische impuls te geven. 
 
 
Alleen dan wordt de 
Naaierstraat écht de 
straat die de gemeente 
zelf zo prominent 
profileert als 'kloppend 
hart van het 
ambachtkwartier'. 
 
Dank u wel. " 


