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Investeren in zakelijke toerisme
We werken aan een samenwerkingsverband om zakelijke evenementen in Gouda te stimuleren. We richten ons op Gouda
via onze netwerken en de Nederlandse markt via meeting & events organisatoren.
Cheese Valley
We willen de samenwerking rondom Cheese Valley breder trekken door de kaassector te betrekken in een privaat publieke
samenwerking.
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie
De afgelopen jaren is een kwaliteitsimpuls gestart om de groengebieden weer up-to-date te maken. Daarvoor zijn plannen
ontwikkeld in overleg met betrokken partijen; inmiddels is de uitvoering van plannen gestart. Zo is in de Oostpolder is een
informatiebord geplaatst met uitleg over de historie van het gebied. Er zijn plannen in de afrondende fase om het
padenverloop in de Goudse Hout aan te passen met het doel wandelaars en fietsers meer te scheiden gezien het nu al
soms intensieve gebruik. Ook worden dan aanpassingen in de beplanting doorgevoerd. Verder wordt in de planvorming
gezocht naar een betere verbinding met ’t Weegje en wordt de entree bij ’t Weegje uitnodigender ingericht. De
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie biedt ook kansen voor combinaties met toerisme.
Waterrecreatie
We blijven in gesprek met lokale en regionale partners om de waterrecreatie verder te stimuleren, in de regio in de vorm
van de Samenwerkingskaart Waterrecreatie voor Midden-Holland en met de Wateralliantie over de opgestelde Watervisie.

3.5.2 Eigen indicatoren
Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld

Omschrijving

5. Sport, cultuur en recreatie

Bijdragen uit de stad in het kader van
Gouda750

Gouda

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuurdeelname bij de gesubsidieerde
culturele organisaties (zowel actief en als
receptief)

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat
voldoet aan de Beweegrichtlijn

Streefwaarde
Stijging

2018: € 35,10 per
persoon

Stijgende trend vanaf 2010
Doel in 2023 (eind van
collegeperiode) het
leegstandspercentage in het
kernwinkelgebied: 7% Doel in
2020: 8,6%
Stijging

63,50%

64%

3.5.3 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

Indicator

5. Sport, cultuur en % Niet-sporters
recreatie

Meeteenheid
%

Periode
2016

Gouda
50,4

Nederland Streefwaarde
48,7

minder dan 50

Tekstuele toelichting op de indicatoren.
Indicator

Toelichting

% Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking
van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
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