WOONWAGENCENTRUM NIEUWE PARKERF

DOOR WILMA NEEFJES

Aan de rand van onze woonwijk ligt woonwagencentrum Nieuwe Parkerf. Zij zijn de directe buren van het
kantoor van de BAM, waar nu een grote renovatie plaatsvindt, en voorheen het buurthuis aan de HJ Nederhorststraat.
In 1994 heeft de gemeente 15 plaatsen ingericht met de bedoeling dat de bewoners van het
woonwagencentrum aan de Goudkade (nabij de
Praxis en Lelieveld) hier heen zouden verhuizen.
Het terrein was zonder vooroverleg met de toekomstige bewoners ingericht. De plekken waren
volgens hen te klein en bleken ook niet aan de
wettelijke normen te voldoen, zo vertelt Chris
Zandvoort, projectleider woonwagenzaken gemeente Gouda. Een tijd is er onmin geweest
tussen de bewoners, die wel op Nieuwe Parkerf
gingen wonen, en de gemeente. In 1995 was er
zelfs een grote inval en werd o.a. een wagen
gesloopt.

nieuwe woning, ter vervanging van de gesloopte
wagen, is nog in aanbouw. De betonplaat, waar
de woningen op staan, zal binnenkort worden
vergroot zodat er nog twee woningen voor jonge
gezinnen bij kunnen komen. Daarnaast is achter
het terrein met een idyllisch uitzicht op water
met gele lissen en het laatste stukje oude Winterdijk met knotwilgen en aantrekkelijke beplanting een vissteiger en ontmoeting/barbecueplek
voor de bewoners door de gemeente aangelegd.
Een lommerrijke plek, die nu een vakantiegevoel
oproept. De ontwikkelaar van het Gouwezichtterrein heeft toegezegd om wilgen of riet te
planten langs de nieuw aan te leggen weg aan
de overkant, daar waar recent is gekapt, zodat
de privacy voor de bewoners gewaarborgd blijft,
aldus bewoner Verbeek.
Veel woonplezier! Het is mooi geworden; gaat u
vooral op 24 mei eens kijken!

Vanaf de vissteiger zicht op de Winterdijk en
een woonwagen

Uiteindelijk is het terrein in nauw overleg met de
bewoners volledig heringericht: van 15 naar 10
plekken, waarvan negen van 300 m2 en één van
200 m2. De grond is (nog) eigendom van de
gemeente. De ruime woningen met oppervlaktes
van ca. 100 m2, waarvan enkele met een extra
verdieping, zijn eigendom van de bewoners. Een
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bewoonsters van Nieuwe Parkerf rijden met hun paard
langs het terrein
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