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Wijkjaarprogramma Nieuwe Park 2010 

 

Thema 1 Bereikbare voorzieningen voor iedereen 

Doel Het doel is om de komende jaren het aantal bereikbare voorzieningen op het gebied van “ontmoeting”, “gezondheid” en “winkels”  voor de bewoners van Nieuwe Park te verhogen. 

Streefbeeld Als streefbeeld wordt benoemd dat in de komende 3 jaar in ieder geval is onderzocht wat haalbaar is ten aanzien van de realisatie van voorzieningen en dat een aantal ontwikkelingen in 

gang zijn gezet. Belangrijk is dat deze voorzieningen voor alle inwoners van Nieuwe Park vanuit het eigen huis goed bereikbaar zijn. 

Betrokkenen Gemeente, wijkteam, schoolbesturen, verzorgingsinstellingen, Sport. Gouda, mogelijk Oranjefonds, Cruyff Foundation of Krajicek Foundation, Zorgpartners, Huize Winterdijk en 

ouderenorganisaties, Mozaïek Wonen 

Nummer Actie Trekker Betrokken 

partijen 

Planning Kosten Dekking 

2010 2011 2012 

1. 

 

De mogelijkheden onderzoeken van een 

trapveld, Krajicek speelveld of Cruyff Court op 

locatie van een mogelijk te slopen school aan 

de Winterdijk in samenwerking met de 

scholen / schoolbesturen  in de wijk (initiatief 

gemeente), 

 

Gemeente afd. 

LCO of GBO of 

BOR of Beleid 

(dit onder 

voorbehoud, want 

hierover nog geen 

overleg gevoerd of 

toezegging 

ontvangen) 

Wijkteam, 

schoolbesturen van 

scholen die zijn 

gevestigd in Nieuwe 

Park, Sport.Gouda, 

Oranjefonds, 

wellicht t.z.t. Johan 

Cruyff Foundation of 

Richard Krajicek 

Foundation 

- Eind 2009 is 

informeel 

gesproken met 

schooldirecties  

- Januari 2010: 

naar aanleiding 

van quick scan 

oriënterend 

overleg met 

Johan Cruijff 

Foundation  

- Streven is om 

uiterlijk  in het 3
e
 

kwartaal van 

2010 

duidelijkheid over 

  Indien Cruijff 

Court: naar 

inschatting 

120.000,--, 

waarvan 35% 

subsidie Johan 

Cruijff 

Foundation. 

Indien trapveld: 

PM 

Indien een 

trapveld o.i.d. 

gerealiseerd 

blijkt te kunnen 

worden, is het 

wijkteam bereid 

daar een 

gereserveerd 

bedrag, plus de 

bijdrage van de 

gemeente en 

Mozaïek Wonen 

aan het feest 

100-jarig bestaan 

Nieuwe Park 

(samen  
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de haalbaarheid 

van trapveld of 

Cruyff Court, 

o.i.d.  aan het 

wijkteam en 

schoolbesturen 

te kunnen geven 

€ 10.000,-) voor 

in te zetten.  

2.  

 

De mogelijkheden verkennen voor een 

ontmoetingsruimte in de wijk, in overleg met 

onderwijs of verzorgingsinstellingen. In eerste 

instantie zal worden bezien of dit in relatie kan 

tot ontwikkeling Winterdijk 14 (gemeente is 

eigenaar grond, Mozaïek Wonen is 

projectontwikkelaar). 

Organisator 1
e
 

overleg: 

coördinator 

wijkaanpak 

Trekker: wellicht 

gemeente 

Beleid/Wmo, maar 

hierover is nog 

geen 

overeenstemming 

Wijkteam, scholen, 

verzorgings-

instellingen, 

gemeente 

Beleid/Wmo en 

GBO (in verband 

met voorwaarden 

bouwvergunning), 

Mozaïek Wonen 

Start overleg in 

eerste instantie 

tussen gemeente 

Beleid/Wmo en 

wijkteam:  2
e
 helft 

2010 

   

 

 

3. 

 

Ontwikkeling van een vorm van flexibel 

vervoer voor met name de oudere bewoners 

van Nieuwe Park, ófwel de mogelijkheden 

bekijken van goed bereikbare mobiele 

voorzieningen. 

Gemeente 

Beleid/Wmo (dit 

onder voorbehoud, 

want hiervoor nog 

geen toezegging 

ontvangen) 

Wijkteam, mogelijk: 

Zorgpartners, Huize 

Winterdijk en 

ouderenorganisaties 

(hierover nog geen 

overeenstemming) 

Start onderzoek: 

2
e
 helft 2010, 

gewenst 

duidelijkheid over 

haalbaarheid: 4
e
 

kwartaal 2010 
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Thema 2 Verkeer – Parkeren 

Doel Verhogen van de verkeersveiligheid, met name voor kwetsbare groepen zoals scholieren. En verlagen van de verkeer- en parkeerdruk op Nieuwe park, voor zover dat mogelijk is voor 

een wijk die zo dicht tegen het centrum van Gouda aan ligt.  

Streefbeeld Het streefbeeld is dat een aantal kwetsbare verkeersdeelnemers zich veiliger door Nieuwe Park kunnen bewegen dan nu het geval is én dat de verkeer- en parkeerdruk merkbaar is 

afgenomen. 

Betrokkenen Gemeente, wijkteam, Cyclus, politie, comité Kattensingel 

Nummer Actie Trekker Betrokken 

partijen 

Planning Kosten Dekking 

2010 2011 2012 

1. 

 

De Kattensingel wordt (deels) ingericht als  

30 km-zône. 

Gemeente GBO Gemeente BOR, 

Cyclus, wijkteam, 

politie, comité 

Kattensingel  

Medio 2010: 

inrichting 30 km-

zône is 

gerealiseerd 

    

2. Het wijkteam ondersteunt – indien nodig – de 

30 km-zône door het  (laten) aanbrengen van 

extra optische effecten, zoals bloembakken 

en sierverlichting. 

Wijkteam Gemeente BOR, 

Cyclus, comité 

Kattensingel 

Ná inrichting 30 

km-zône: indien 

zinvol extra 

optische effecten 

(laten) 

aanbrengen 

    

3.  

 

Met de verkeerskundige een ronde door de 

wijk maken. Hierbij sluiten ook stadstoezicht, 

politie en wijkteam aan. De bedoeling is 

onveilige routes voor fietsers, ouderen en 

andere kwetsbare groepen aan te geven, de 

effecten van de ingevoerde 

verkeersmaatregelen en wijzigingen in het 

Gemeente GBO Stadstoezicht, politie 

en wijkteam 

3
e
 kwartaal  2010   Met de ronde zijn 

geen kosten 

gemoeid – voor 

evt. maatregelen 

is vooralsnog 

geen geld 

beschikbaar 
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parkeerbeleid te bekijken. Speciaal 

aandachtspunt is de verkeersveiligheid 

rondom zorgcentra.  
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Thema 3 Sociale samenhang bevorderen 

Doel Het behoud en verder uitbouwen van de sociale cohesie en de goede onderlinge contacten tussen de verschillende inwoners van N ieuwe Park. Het goed  “opnemen” van de toekomstige 

nieuwe inwoners van de wijk. 

Streefbeeld Het streefbeeld is dat inwoners van Nieuwe Park goed bekend zijn met elkaar en met de manieren om actief te zijn in de eigen wijk. Dit uit zich in onderlinge betrokkenheid en de organisatie 

van een flink aantal (wijk-)activiteiten. 

Betrokkenen Gemeente, wijkteam, Burgerwacht, Thomas huis, Hartstichting, gemeente afd. EHBO, zorginstellingen en scholen in de wijk, mogelijk de VvE‟s van appartementencomplexen aan Kattensingel 

en Abn-Amro, Sport. Gouda, Brede School, Factor-G, vrijwilligersadviseur, Woonpartners, VvE van de blokwoningen, Cyclus, aannemer Kruiswijk 

Nummer Actie Trekker Betrokken partijen Planning Kosten Dekking 

2010 2011 2012 

1. 

 

Aandacht voor nieuwe bewoners door middel 

van „welkomst‟ pakket van wijkteam, met als 

doel kennismaking tussen wijk en wijkteam, 

infomeren over rol wijkteam en activiteiten in 

de wijk.  

Wijkteam Gemeente 

Publiekszaken en 

wijkaanpak (voor wat 

betreft de bemiddeling 

bij aanvraag adressen) 

- Start febr. 

2010 met de 

welkomstpakk

etten 

- Doorgeven 

adressen 

continu 

continu continu € 600,-- per jaar Budget wijkteam 

2.  

 

Wervingsactie nieuwe vrijwilligers voor het 

wijkteam, lobby vindt speciaal plaats in 

nieuwe delen van de wijk. 

Wijkteam  Begin 2010   Wijkteam 

 

Wijkteam  

3. 

 

Met betrekking tot de mogelijkheid van 

reanimatie, Nieuwe Park inrichten als 6 

minuten zone. Een 6 minuten zone is een 

plek waar bij een hartstilstand binnen 6 

minuten de juiste hulpverlening kan worden 

toegepast. Het wijkteam organiseert 

Wijkteam Burgerwacht, Thomas 

huis, Hartstichting, 

gemeente afd. EHBO, 

zorginstellingen en 

scholen in de wijk, 

mogelijk de VvE‟s van 

- Januari: start 

1
e
 cursussen 

en opzet 

werkgroep 

- Maart: 

presentatie 

Cursussen met 

regelmaat 

Cursussen met 

regelmaat 

Kosten per 

cursist: 

€ 40,-- 

Wijkteam 
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cursussen voor bewoners om het AED 

apparaat te gebruiken en reanimatie te 

kunnen geven. 

appartementen-

complexen aan 

Kattensingel en Abn-

Amro 

bewoners-

avond 

4.a 

 

(Begeleide) sportactiviteiten voor jongeren  te 

faciliteren door het wijkteam. Hierbij wordt 

aansluiting gevonden bij Factor-G, Sport. 

Gouda, Eco-kids of eventueel Bredeschool 

programma‟s.  

Wijkteam Sport. Gouda 

Bredeschool 

Factor-G, 

vrijwilligersadviseur 

   € 2000,-- Wijkteam besteed 

hieraan € 2000,--  

uit gemeentelijke 

subsidie 

4.b Voor  jongeren jonger dan 16 jaar aansluiten 

bij programma “Begeleid spelen op straat” 

(=professionele begeleiding bij sport en spel 

op de speelplekken).  

(dit nog onder voorbehoud – Nieuwe Park is 

voorgedragen voor deelname, echter over 

kosten, uitvoerende organisatie en hun 

capaciteit ontstaat pas begin 2010 meer 

duidelijkheid). 

Gemeente 

Wijkaanpak 

 In de loop van 

2010  

  Gemeentelijke 

bekostiging 

(indien dit 

programma 

inderdaad wordt 

uitgevoerd in 

Nieuwe Park) 

 

5. 

 

Groenvisie: wijkteam participeert met Cyclus 

en gemeente actief in het opstellen van een 

groenvisie. 

Gemeente Beleid 

(onder 

voorbehoud van 

instemming) 

Wijkteam, Cyclus Gereed begin 

2010 

    Hieraan zijn geen 

kosten verbonden 

6. 

 

100 jaar Nieuwe Park: het wijkteam 

organiseert een groot feest ter gelegenheid 

van het 100-jarig bestaan van Nieuwe Park. 

Wijkteam Gemeente Zomer 2010    

 

Gemeente en 

Mozaiek Wonen 

stellen hier elk 

   5000,-- voor ter 

beschikking 

7. De haalbaarheid wordt onderzocht voor een 

“Project Tuinen” voor de 69 zogenaamde 

“Blokwoningen”…, de bedoeling is dat aan 

bewoners de mogelijkheid krijgen om stukjes 

openbaar groen  -in samenwerking met  

Gemeente Woonpartners,  

VvE van de 

blokwoningen, 

wijkteam 

Start 2009, 

vervolg 2010 
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gemeente en woningcorporatie 

“Woonpartners”- tot privé-tuintjes in te richten, 

dit ook tegen een redelijke bijdrage per 

maand.  

8.  Ook wordt onderzocht of – als het project 

doorgaat – tot een éénsoortige toegang vanaf 

de balkons van de Blokjeswoningen naar de 

tuintjes gekomen kan worden. 

Woonpartners 

heeft haar 

expertise 

aangeboden,  

VvE van de 

Blokwoningen, 

wijkteam 

 Start 2010     

9.  Aanpak problematiek ten aanzien van 

afvalcontainers en beheer van de openbare 

ruimte, fietsenrekken, aanzien van de 

buitengevels van  de  Blokjeswoningen. 

Woonpartners,  

VvE van de 

Blokwoningen,  

Cyclus en 

wijkteam 

 Start begin 

2010 

    

10. Bevordering van sociale cohesie tussen 

bewoners van de Blokwoningen door de 

organisatie van samenbindende activiteiten 

voor huurders en kopers. 

Factor-G Wijkteam, VvE van de 

Blokwoningen, 

Woonpartners 

Medio 2010   Wijkteam 

bekostigt de inzet 

van 2,5 uur een 

wijkconsulent van 

Factor-G uit 

gemeentelijke 

subsidie 

Wijkteam 

bekostigt de inzet 

van 2,5 uur een 

wijkconsulent van 

Factor-G uit 

gemeentelijke 

subsidie 

11.  Aanpak problematiek van meervoudige 

bewoning van de Blokjeswoningen. 

Gemeente BWT Buurtpreventieproject, 

VvE van de 

Blokwoningen en 

aannemer Kruiswijk 

Start begin 

2010 
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Thema 4 Bouwlocaties in relatie tot behoud van positieve woonbeleving 

Doel Het behouden van een bereikbare, mooie en onbeschadigde wijk. De overlast van (bouw)werkzaamheden te beperken en goed te communiceren tijdens “de verbouwing”van Nieuwe park (de 

bewoner moet weten waar hij aan toe is). 

Streefbeeld Het streven voor de periode 2009 – 2012 ten aanzien van dit thema is als volgt te verwoorden: Wijkbewoners die zich niet hebben gestoord aan de bouwactiviteiten; coördinatie van 

bouwactiviteiten en bouwlogistiek zijn goed verlopen; processen waren goed op elkaar afgestemd. Wijkbewoners hebben gedurende de periode waarin de bouwactiviteiten plaatsvonden, geleefd 

in wijk die naar vermogen optimaal schoon, heel en veilig werd gehouden. Reparaties en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van schade werden onmiddellijk uitgevoerd en waar nodig 

werd handhavend opgetreden. En bouwlocaties, waar de planontwikkeling vertragingen oploopt, een tijdelijke functie ten behoeve van de wijk krijgen en/of zo worden ingericht dat zij zo min 

mogelijk afbreuk doen aan de wijk. 

Betrokkenen Gemeente, wijkteam 

Nummer Actie Trekker Betrokken 

partijen 

Planning Kosten Dekking 

2010 2011 2012 

1. Herstel kleine beschadigingen die zijn 

opgetreden ten gevolge van (bouw) 

werkzaamheden. 

Gemeente BOR  2009, vervolg 

2010 

   Budget dagelijks 

onderhoud 

2. 

 

De mogelijkheid onderzoeken met betrekking tot  

het opstellen van een protocol met duidelijke 

afspraken over hetgeen dient te worden 

geregeld vóórdat een bouwproces wordt 

ingegaan. Dit met als doel: optimaal verloop van  

een bouwproces én – zo nodig – kan 

handhavend worden opgetreden. Het biedt 

juridische handvatten om verloedering en een 

vermindering van de leefbaarheid als gevolg van 

de vele bouwprojecten tegen te gaan. Het 

protocol is in ieder geval geschikt voor 

Diensthoofd ROB 

in samenwerking 

met afdelingen 

BOR / BWT /POR 

Wijkteam Januari 2001: 1
e
 

gesprek 

diensthoofd ROB 

met wijkteam 

  Geen kosten  
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verschillende fases van een bouwproject, voor 

kleine en grote bouwprojecten, gaat  in op 

handhaving en regels en biedt ook richtlijnen 

voor communicatie tussen gemeente, bewoners 

en andere partijen (bijvoorbeeld 

tweemaandelijkse update vanuit gemeente met 

informatie over voortgang). 

3.  

 

Bezien of het meldpunt openbaar gebied (MOG) 

nóg beter kan inspelen op overlastklachten in 

Nieuwe Park. 

Gemeente BOR  z.sp.m.   PM 

 

 



 

 

 


