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Familie 

In een prachtig monumentaal herenhuis met 

veel authentieke details aan de Kattensingel 56 

woont al vijfendertig jaar Sander van der Meij-

den met zijn echtgenote Wilma. De kinderen zijn 

de deur uit en de familie is uitgebreid met zes 

kleinkinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. 

Iedere week zijn er wel kinderen, de box en 

speelgoed staan al in de gezellige huiskamer 

voor hen klaar. De huizen van de kinderen zor-

gen voor de nodige klusprojecten, waarbij San-

der met veel plezier de oude pandjes, waarvan 

één in de Goudse binnenstad, opknapt. 

 

 
Sander van der Meijden 

 

Wonen aan de Kattensingel 

In de vijfendertig jaar langs de Kattensingel is 

de zorg over de veiligheid en de overlast van het 

verkeer toegenomen. Alles wat in Gouda ge-

beurt, heeft direct effect op de Kattensingel. De 

Zuidwestelijke Randweg kan niet snel genoeg 

klaar zijn om de Kattensingel te ontlasten. Maar 

er zijn nieuwe zorgen door bijvoorbeeld de ont-

wikkelingen bij de Burgemeester Jamessingel. 

Door de ramen zie je het verkeer op het tijdstip 

(16.00 uur) van het interview langs racen, maar 

is binnen dankzij goede geluidsisolerende maat-

regelen nauwelijks hoorbaar. Weliswaar drukte 

aan de voorkant, maar de tuin aan de achterzij-

de is dankzij de gesloten gevelwand een oase 

van rust. Sander en zijn vrouw hebben beiden 

als hobby tuinieren en spenderen dan ook vele 

uren in het onderhoud van deze tuin en hun 

moestuin aan de Willens. Groente en fruit wordt 

zelf gekweekt en met oude recepten omgeto-

verd tot onder andere heerlijke dorstlessende 

pure vruchtenlimonade, die ik bij het interview 

aangeboden krijg. Bij het nieuws over de moge-

lijke komst van een Aldi in het direct achter de 

tuin gelegen gebied sloeg bij hun net als bij veel 

buren de schrik om het hart. Ook nog overlast 

aan de achterzijde zou het woongenot onaccep

tabel onder druk zetten. Een positieve ontwikke-

ling is de afgelopen jaren toegenomen levendig-

heid langs de singel door de vele bootjes aan de 

kade. 

 

Vrijwilligerswerk en het wijkteam 

Sander heeft altijd een druk leven gehad. Met 

zijn gezin, een drukke baan en vrijwilligerswerk 

zoals het begeleiden van projecten in Roemenië 

voor o.a. de EO. Hij waardeerde het informatie-

ve wijkblad en vond dat wat er werd opgepakt 

door het wijkteam er fris uitzien. Toen hij met 

prepensioen ging vond hij dat hij zijn steentje 

kon bijdragen aan de wijk, waar hij immers al zo 

lang met plezier woont. Hij ervaart dat er in het 

wijkteam enorm veel werk is te doen, mede 

door het brede spectrum aan activiteiten van 

sociaal tot puur technisch. Het kost tijd om er in 

te komen. Het wijkteam trekt veel werk naar 

zich toe en veel van de contacten tussen bewo-

ners en de scholen en de Gemeente zijn tot 

stand gekomen dankzij het wijkteam. Sander 

heeft door zijn bouwtechnische achtergrond, hij 

is nog altijd adviseur voor meerdere ingenieurs-

bureaus in de bouwwereld, interesse in de tech-

nische activiteiten van het wijkteam. Hij is dan 

ook namens het wijkteam o.a. betrokken bij het 

overleg over de aanleg van de nieuwe riolering 

en de ontwikkeling van het stationsgebied. Als 

lid van de Kerkenraad van de Sint-Janskerk in 

Gouda is hij verantwoordelijk voor ouderenwerk. 

Ook in het wijkteam wil hij graag meedenken op 

dit terrein, bijvoorbeeld over goede voorzienin-

gen voor de senioren in de wijk.  

 

 
De Kattensingel, net geasfalteerd en met fietsstroken 
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Sander ervaart dat alle ontwikkelingen in de 

wijk, of deze nu snel of langzaam lopen, een 

enorme impact hebben op de bewoners. Daarbij 

komen er de komende jaren veel nieuwe bewo-

ners bij. De lijnen met de Gemeente moeten 

daarom kort zijn en samenwerking daadkrachtig 

om er gezamenlijk iets van te maken. Hij hoopt 

dat het wijkteam hierbij de plezierige en infor-

mele onderlinge sfeer kan vasthouden. 

 

Voordracht als bestuurslid 

De afgelopen maanden heeft Sander al aange-

toond een zeer waardevolle versterking van het 

wijkteam te zijn, door zowel zijn kennis als zijn 

persoonlijkheid. Het wijkteam draagt hem dan 

ook op 26 maart graag aan u als bewoners voor 

om door u officieel te worden benoemd als be-

stuurslid van Stichting Wijkteam Nieuwe Park. 

 

 


