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Deze brochure is voor nieuwe bewoners die hierin kunnen lezen hoe onze wijk reilt en zeilt en
voor bestaande bewoners om weer eens te beseffen, dat ze in een hele mooie wijk wonen.
Peter Schönfeld
INHOUD

Beste bewoners van het Nieuwe Park,
Bij de bezorging van deze wijkkrant van januari
vindt u ook de nieuwe wijkbrochure, uitgegeven
en samengesteld door het wijkteam. De vorige
editie was van 2006 en het werd hoog tijd deze
te vernieuwen. Met de hulp van Wilma Neefjes,
Lies Elte en vooral Irene Tielman is deze nieuwe
editie tot stand gekomen. Heel veel dank hiervoor. Het is een kleurrijk exemplaar geworden
met veel fotootjes o.a. genomen door de Goudse freelance fotografe Marike Spring in ’t Veld.
Zo te zien is onze wijk Nieuwe Park zo slecht
nog niet.
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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Alweer het eerste nummer in het nieuwe jaar.
De laatste resten rode rommel van het vuurwerk
zijn weggeregend, maar het voorjaar laat nog
op zich wachten. Misschien wel goed zo, eerst
tijd voor de sneeuwklokjes.
Onze eerste bijeenkomst is al achter de rug, de
nieuwjaarsborrel was leuk. Komt u volgend jaar
nou ook eens? Haast iedereen is toch vrijwilliger? En anders maken we u er één. Genoeg te
doen.
U leest in dit nummer ook al over de voorbereidingen voor de jaarlijkse bewonersavond. Noteer 26 maart in uw agenda, maandagen zijn
meestal rustig. In het volgende nummer vindt u
het volledige programma met agenda. In 2012
nemen we de eerste stap in de richting van een
forse bezuiniging in onze subsidie. Maar we proberen toch zoveel mogelijk onze activiteiten in
stand te houden. Volgend jaar volgt de tweede,
en hopen we, laatste.
In 2012 zien we de vernieuwing van de riolering
van het Winterdijkgebied bij de blokwoningen
tot stand komen, of tenminste aanvangen. En al
op heel korte termijn starten de voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe
Rode Dorp. Zoals al eerder gemeld spelen de
betrokkenen goed in op de veranderde huizenmarkt door geplande koopwoningen eerst zo
nodig als huurwoning aan te bieden. U leest er
in dit nummer over.
Van de liften in het station is nog geen spoor te
bekennen, al liggen er daarvan een heleboel.
Van het project Drie Notenboomen, de huizen
langs de Nieuwe Gouwe horen we al heel lang
niets. Misschien dat er in de jaarvergadering
meer nieuws is? Laten we afspreken elkaar daar
sowieso te ontmoeten.

Al vele jaren is er binnen de gemeente, met het
wijkteam Kadebuurt en ons wijkteam gediscussieerd over het aanbrengen van een knip in deze
sluiproute. Een aantal mogelijke plekken en uitvoeringsvarianten zijn daarbij besproken.
Als laatste heeft de gemeente de knip in de
Leeuwenpoort in procedure gebracht. Dit voorstel verdeelt onze wijk. Niet alleen letterlijk
maar ook figuurlijk. Deze procedure is door de
gemeente gestopt in afwachting van de ontwikkelingen rond het plan voor het zuidelijk stationsgebied.
De voorkeur van het wijkteam is, na het wegvallen van de mogelijkheid van een zakpaal bij de
A. de Vrijebrug, altijd een zakpaal in de Noothoven van Goorstraat ter hoogte van de brug over
de Spoorstraat geweest. Deze laatste oplossing
zou worden gerealiseerd door de aanleg van een
parkeergarage in het plan van Multi Vastgoed
voor het zuidelijk stationsgebied. Het bleek dus
een reële oplossing. Maar nu wordt het plan van
Multi Vastgoed heroverwogen. Hopelijk is op de
een of andere manier deze “knip” in het heroverwogen plan van Multi Vastgoed terug te
vinden.
Indien niet dit niet het geval is, verwacht het
wijkteam dat de gemeente dan onmiddellijk een
knip in de sluiproute zal aanbrengen ter hoogte
van de brug over de Spoorstraat. Onlangs is een
brief met deze strekking naar de gemeente gestuurd.

HET RODE DORP
Door Mozaïek Wonen

Op dinsdag 17 januari 2012 is door Peter de
Klerk, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen
en Rob Steijn, directeur van Dura Vermeer Bouw
Leidschendam B.V. het contract ondertekend
voor de opdracht tot het bouwen van 26 huurwoningen in het nieuwe Rode Dorp.

SLUIPVERKEER VIA HET PARK
Door Peter Schönfeld

Het sluipverkeer door onze wijk is de laatste tijd
sterk toegenomen. Dat geldt met name in het
Van Bergen IJzendoornpark en de Crabethstraat. Het gaat niet alleen om personenauto’s
maar ook over het aantal (grote) vrachtwagens.
Naast de overlast die dat geeft in deze woonstraten is er inmiddels in het Van Bergen IJzendoornpark regelmatig sprake van filevorming op
kruispunten. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met onvoldoende doorstroming op de binnen- en buitenring zoals die zijn opgenomen in
het mobiliteitsplan van de gemeente Gouda.

Rob Steijn (l) en Peter de Klerk (r)

Dit worden drie- en vierkamer eengezinswoningen. De woningen hebben een woonoppervlakte
van 123 m2 en een tuin met buitenberging.
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Start bouw
De start van de bouw van de huurwoningen
staat gepland op 1 maart 2012, waarna de
koopwoningen zullen volgen. Het bouwrijp maken van het terrein, waaronder de aanleg van
de riolering, zal begin februari starten. honderd
jaar geleden begon “Het Volksbelang” ook met
de bouw van de woningen in het Rode Dorp. Om
precies te zijn in 1913. Nu honderd jaar later
starten we dus weer met de bouw van mooie
woningen op dezelfde plek.
Achtervang afname koopwoningen
Tot circa een maand voor de oplevering, naar
verwachting tot november 2012, blijven de
koopwoningen in de verkoop staan. De niet verkochte woningen zullen na oplevering door Mozaïek Wonen tijdelijk in de verhuur worden genomen.
Oorspronkelijke woningdifferentiatie blijft
van kracht!
Juist door als achtervang te fungeren net als
Mozaïek Wonen dat bij het Bolwerk heeft gedaan, is de voortgang van dit bouwproject veilig
gesteld. De oorspronkelijke verkaveling (verdeling huur en koopwoningen) blijft voor de verdere toekomst gehandhaafd omdat de verhuur van
oorspronkelijke koopwoningen door Mozaïek
Wonen uiteindelijk tijdelijk van aard zal zijn.

Op bovenstaande impressie staat door de koopwoningen een kruis. De 26 oorspronkelijke
huurwoningen van Mozaïek Wonen zijn niet ingekleurd.

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Marrianne Waalwijk

In het AD konden we lezen dat er over het
noordelijk stationsgebied gekaart wordt, nu liggen de kaarten kennelijk weer wat gunstiger.
Over het zuidelijk gebied is niet veel nieuws te
melden. Behalve dan het verzoek aan de gemeente om een spelletje ‘Mens erger je niet’ te
spelen, want bewoners zijn al heel lang in het
ongewisse over hun woning en woonomgeving
en dat is niet prettig! Moet je nu wel of niet ver-

huizen? Koop je nu nog nieuwe gordijnen bijv.
want dat was je wel van plan… Hoe moet je nu
je huis verkopen? Want hoe zal het er hier in de
toekomst uitzien?

ONS WIJKJAARPROGRAMMA
Door Ton Kooijman

Elk jaar maakt onze wijk afspraken met de gemeente over de activiteiten die in dat jaar in de
wijk gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat
het budget dat we van de gemeente ontvangen
vooral aan die activiteiten besteed wordt.
Voor dit jaar zijn dergelijke afspraken opnieuw
gemaakt. Uiteraard is daarbij ook gekeken naar
het programma van het afgelopen jaar, omdat
in veel gevallen sprake is van het voortzetten
van al bestaande prioriteiten. Voor onze wijk
gelden vier thema’s: bereikbare voorzieningen,
het verkeer door onze wijk, het bevorderen van
sociale samenhang en aandacht voor bouwactiviteiten. Verreweg de meeste aandacht gaat uit
naar het bevorderen van de sociale samenhang
waarvoor we een budget van € 11.000 hebben
bestemd. Een greep uit de aandachtspunten, die
u in de meeste gevallen herkent omdat ze ook
in 2011 voorkwamen.
We willen nieuwe bewoners van de wijk welkom
heten. Die immigratie is daadwerkelijk gaande
met de realisatie van nieuwbouw. We hebben
net een overzicht van de gemeente ontvangen
met nieuwe bewoning van panden. Naar schatting betreft dat in het tweede deel van 2011
zo’n zeventig mensen, jong en oud. We hebben
een nieuwe brochure ontworpen met informatie
over de wijk, die vooral voor nieuwe bewoners
bestemd is. Maar omdat we het boekje prachtig
vinden heeft ieder huis in de wijk bij deze wijkkrant een exemplaar ontvangen. Goed bewaren! Daarnaast behandelen we nieuwe bewoners met extra aandacht door ze speciaal uit te
nodigen voor sommige activiteiten. Het is ook
leuk als uit deze groep nieuwe vrijwilligers komen om het werk binnen de wijk te versterken.
Het wijkteam wil graag de organisatie van
straatborrels ondersteunen met een bescheiden
financiële bijdrage. Als u plannen heeft komt u
daarvoor wellicht in aanmerking. In 2012 gaan
we nu echt ons sportveld openen. Er komt een
kist met spelmateriaal en Sport.Gouda gaat ons
dit jaar ondersteunen met begeleiding. We hebben wel een paar enthousiaste ouders nodig om
het goed van de grond te krijgen.
De blokwoningen blijven onze aandacht vragen.
Dit jaar vinden daar ingrijpende werkzaamheden plaats bij het herinrichten van het gebied
omdat er nieuwe riolering nodig is. Ook de
groene veldjes tussen de blokken komen dan
3
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aan de beurt. Dat zal veel overleg vragen en we
hopen dat veel bewoners zich actief willen opstellen. We hopen op versterking van de organisatie van eigenaren en huurders om goed voor
hun belangen op te komen.
Al enige jaren vragen we bij de gemeente om
een duidelijke groenvisie voor onze wijk. Daarvoor hebben we zelf initiatieven genomen, want
het groen in onze wijk is kostbaar. Te vaak gebeurt het dat plotseling blijkt dat bomen weg
moeten en argumenten daarvoor vinden we lang
niet altijd overtuigend. Ongeveer op dit moment
maakt een groep studenten in de uitwerking van
een stageopdracht een plan bekend voor de inrichting en het behoud van ons park. We zijn
benieuwd en zullen veel energie blijven steken
in ons groen, bomen en groenstroken.
De contacten met de scholen in onze wijk zijn al
vrij intensief, maar wat ons betreft gaan we die
nog versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om
maatschappelijke stages, maar ook over het gebruik van faciliteiten die op scholen aanwezig
zijn (ruimte bijvoorbeeld). Iets vergelijkbaars
geldt voor de zorgcentra, die veel activiteiten
ontwikkelen en het in het algemeen prima vinden dat ook andere bewoners van de wijk daaraan deelnemen.
En natuurlijk willen we opnieuw een leuke dag
van Het Park, activiteiten van senioren rondom
de kerst, een herhaling van het zeer geslaagde
Halloweenfeest, aandacht voor de burendag.
Stuk voor stuk vragen deze zaken om enthousiaste vrijwilligers.

beter uitzien. Als wijk mogen we blij zijn dat in
tijden van bezuinigingen onze wijk toch wordt
opgeknapt.
Bij navraag bij de gemeente werd meegedeeld
dat de planning op koers ligt, alleen wordt het
misschien iets later dan oorspronkelijk gedacht.
De gunning van het contract aan de aannemer(s) is in februari. Daarna zal deze het detailontwerp uitvoeren op basis van het voorontwerp van de gemeente. Dit moet in april klaar
zijn. De gemeente heeft toegezegd dat ook de
bewoners dan hiervan een kopie kunnen krijgen.
Kleine wijzigingen aan dit ontwerp kunnen dan
nog worden meegenomen. Verwacht wordt dat
de uitvoering voor de zomer begint en dat de
werkzaamheden vóór het eind van het jaar klaar
zullen zijn.
Het wijkteam heeft de gemeente gevraagd tijdens de Bewonersavond een en ander aan de
bewoners toe te lichten.

TRAPVELD
We melden nog eens de twee adressen waar u
terecht kunt om een sleutel op te halen en toegang te krijgen tot ons prachtige trapveld. Dat
ligt aan de Winterdijk tussen SBB en Het Segment. Ergens in het voorjaar gaan we er een
mooi sportfeestje organiseren waar u zeker welkom bent.
De adressen zijn:
o L.Hauff, Van Bergen IJzendoornpark 23
o M.E.L. Khayat, Roos van Dekemastraat 4

Deze opsomming omvat niet alle punten en het
is dus verbazingwekkend dat we dit alles voor
€11.000 denken te kunnen doen.
Bij de andere thema’s blijft de mobiliteit van onze senioren aandacht vragen. Maar daar hebben
we nauwelijks geld voor, dus blijven we afhankelijk van lieve uitvoerders. Verkeer is ook in
2012 een zorgpunt. Eigenlijk is onze hele wijk
een 30 km-zone , maar dat is nog lang niet voor
alle automobilisten duidelijk. Bussen blijven
sluipen en rijden zo nu en dan te hard en ook
het zware bouwverkeer, dat rijdt er nog jaren,
doet wel eens stout. Nieuw te starten bouwprojecten, vooral langs de Nieuwe Gouwe, zullen we
met argusogen gaan volgen.

STAND VAN ZAKEN HERINRICHTING WINTERDIJKGEBIED
Door Peter Schönfeld

Zoals u allemaal weet zal dit jaar de herinrichting en de vervanging van het riool van het
Winterdijkgebied plaatsvinden, wat voor dit deel
van de wijk behoorlijk veel overlast zal betekenen. Maar wanneer het klaar is zal het er vast

VOORZITTERSOVERLEG
WIJKTEAMS
Door Peter Schönfeld

Viermaal per jaar komen de voorzitters van de
wijkteams in Gouda bijeen om hun gemeenschappelijke belangen en ervaringen te bespreken. Wilma Neefjes is de coördinator van dit
overleg. Het is erg leerzaam te zien hoe andere
wijken werken, ieder op zijn eigen wijze. Wat
wel steeds opvalt is dat een aantal wijkteams
4
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problemen heeft met het vinden van wijkteamleden en vrijwilligers. Het blijft een probleem
hiervoor mensen te vinden. Gelukkig loopt dat in
onze wijk goed!
Het belangrijkste onderwerp op het ogenblik is
de herverdeling van de budgets voor de wijkteams, die de gemeente aan de wijkteams
geeft. Het is erg moeilijk hiervoor een neutrale
verdeelsleutel te bepalen. Het overleg is halverwege en zal in de komende maanden worden
afgerond, maar nu is al wel duidelijk dat het
budget van Nieuwe Park sterk zal worden gereduceerd, gezien de voorgestelde verdeelsleutel.
Het wijkteam zal er echter wel voor waken dat
onze basisactiviteiten, zoals de wijkkrant,
Buurtpreventie, straatborrels, Dag van het Park,
Burendag e.d. gewoon door blijven gaan. Consequentie zal waarschijnlijk wel zijn dat de inzet
van Factor-G in onze wijk vanaf 2013 zal worden beëindigd.

NIEUWJAARSBORREL
Door Ton Kooijman

De wijk hield 18 januari zijn jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Opnieuw was Het Segment bereid
accommodatie beschikbaar te stellen. En die
was op maat gesneden. In de nieuwbouw is nu
een ruimte gecreëerd met een echte bar en bijbehorende krukken. Zo gezellig dat een jaarlijkse borrel eigenlijk niet genoeg is, maar ja, met
die bezuinigingen….. Nog steeds zien we eigenlijk te weinig van onze vrijwilligers verschijnen,
zodat we er als wijkteam ook onvoldoende in
slagen om onze waardering voor al hun activiteiten te tonen. Het wijkteam had besloten om ter
kennismaking ook specifiek een aantal nieuwe
bewoners uit te nodigen en die kwamen gezellig
met grut en al een kijkje nemen. Daarnaast
stond de borrel open voor alle bewoners van de
wijk, maar die verschenen spaarzaam.
Het was een geanimeerde bijeenkomst met
nieuwe gezichten en dus ook nieuwe gesprekken. Dan blijkt Gouda een aantrekkelijke stad
voor veel mensen die in de grote omringende
steden een baan hebben. Dan hoor je ook dat
het een goede keuze van de bouwers lijkt om
huizen te huur aan te bieden, dat haalt veel
mensen in deze tijden over de streep. En ook
het pas geopende kinderdagverblijf blijkt een rol
te spelen. Onze voorzitter, Peter Schönfeld, presenteerde de eerste exemplaren van de nieuwe
brochure over de wijk en bood deze aan de
nieuwe bewoners aan.
Ik sprak vrij lang met een weer een beetje opgewektere bewoonster van een appartement in
het Crabethpark. U weet wel, het complex dat
van Multi Vastgoed tegen de vlakte moest, maar
dat door gebrek aan geld nu misschien weer

overeind blijft, met wat aanpassingen in de
plannen. Ik vind het onbegrijpelijk en eerlijk gezegd nogal stuitend dat dit soort besluiten met
het grootste gemak genomen en teruggenomen
kunnen worden; de mensen die er door getroffen worden spelen in ieder geval geen enkele
rol. En de gemeente vindt het ook allemaal
goed. Maar tijdens de borrel overheerste de
vreugde, want wie weet!
We zijn vergeten om voor alle vrijwilligers het
gedicht van Klara Smeets voor te dragen en dat
maken we goed door het gedicht in dit nummer
op te nemen. Uiteraard ook voor alle vrijwilligers
die er niet waren.
Ode aan jou, vrijwilliger
terwijl haast de dagen vult
heb jij verbazend veel geduld
in vrije uren bouw je bruggen
en daar hoef je niets voor terug
betrokkenheid is een daad
zo bijzonder zo gewoon
wat je doet is onbetaalbaar
al ben je stralend onzichtbaar







of je nu anderen activeert,
kinderen op tijd trakteert,
ruimte creëert, het verleden eert,
verval en vuil uit straten weert
en zo de stad weer opwaardeert
of anderen leert wat aandacht is:

jij verspreidt positiviteit
in je pak van vriendelijkheid
omdat het je iets uitmaakt
jouw inzet maakt Gouda sterker
je bent de overtreffende trap
van werker

Klara Smeets is onze stadsdichteres. Zij heeft eind vorig
jaar een gedicht geschreven
om de vrijwilligers in Gouda
te eren. Onze burgemeester
vertelt ieder jaar weer vol
trots dat er in Gouda zo’n
27000 vrijwilligers zijn. Dat is
één derde van de bevolking.
Zelfs met wat dubbeltellingen
is dat een fantastisch aantal
en onze wijk levert een behoorlijk aandeel, al
zijn we klein. Voor al die vrijwilligers hier nogmaals dat gedicht. Meer over de producten van
Klara vindt u op
eww.woordenstudio.nl/content/index.php
5
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GLADHEIDBESTIJDING
De gemeente stuurde ons onderstaand informatie over het strooibeleid. In het Nieuwe Park
gaat het om de hele rand van de wijk plus de
weg door het park, de Crabethstraat, de Winterdijk en de HJ Nederhorststraat.
Gladheidbestrijding Gouda
Cyclus verzorgt de gladheidbestrijding voor de
gemeente Gouda. In het Winterdraaiboek Cyclus
2011-2012 is vastgelegd op welke wijze de
gladheidbestrijding wordt voorbereid, uitgevoerd
en geëvalueerd. Dit winterdraaiboek is te vinden
op www.gouda.nl.
Belangrijke uitgangspunten voor het winterdraaiboek zijn:
Alle straten moeten binnen een straal van
350 meter van een weg liggen die opgenomen is in het strooiplan.
Een preventieve strooiactie dient voor de
spits (’s morgens voor 07.00 uur en ’s middags voor 16.00 uur) uitgevoerd te zijn.
Alle wegen die zijn opgenomen in het strooiareaal dienen na afloop van een sneeuwperiode binnen de kortst mogelijke tijd weer
‘zwart’ te zijn.
Er dient voldoende zout te zijn om een vergelijkbare winter als die van 2009-2010 of
2010-2011 zonder zouttekort te doorstaan.
Fietsers zijn weggebruikers die een even hoge prioriteit hebben als automobilisten dus
de gladheidbestrijding op (aanliggende)
fietspaden is net zo belangrijk als op de
hoofdwegen.

ONDERGRONDSE
AFVALCONTAINERS
Door Jos Cremers, coördinator buurtpreventie

Medio 2012 is inzameling van huishoudelijk
restafval met losse vuilniszakken en grote rolcontainers in Gouda verleden tijd. Vanaf dat
moment beschikken alle wijken van Gouda over
ondergrondse afvalcontainers.
De containers in de Crabethstraat en Vredebest
worden pas in gebruik genomen wanneer de
laatste container op de Vredebest geplaatst is.
Voor de laatste locatie wordt dringend naar een
nieuwe locatie gezocht, dit valt niet mee. Er zijn
al drie nieuwe plekken onderzocht die niet vrij
blijken te zijn.
Locatie van de containers
Om tot de beste plekken in een wijk te komen,
is o.a. een uitgebreid locatieonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de wijkteams en woningcorporaties betrokken. Bij het locatieonderzoek is
een aantal richtlijnen gehanteerd:








Loopafstand voor gebruikers in principe
maximaal 75 meter, in uitzonderingsgevallen
125 meter.
Gemiddeld 40 à 45 huishoudens per container.
Goede bereikbaarheid voor de vuilnisauto en
het legen van de container moet veilig kunnen gebeuren.
Zo min mogelijk plaatsen van containers direct onder openslaande ramen of deuren.

Er kunnen ongeveer 80 vuilniszakken
in een ondergrondse container

Hoe werkt het?
U gaat gebruik maken van een pasje, waarvan
elk huis of appartement er één krijgt uitgereikt
door de gemeente. Bij de plaatsing van de container is in overleg met het wijkteam besloten
de container van een pasje te voorzien.
Wel in de container
Huisvuilzakken met restafval
Niet in container
Papier
GFT-afval
Plastic verpakkingsmateriaal
Kleding
Grofvuil*
Hout, laminaat*
Elektrische apparaten*
Milieubelastende afvalproducten zoals batterijen*
Tapijt*
Meubilair*
Fietswrakken
Dit hoort niet in, maar ook niet naast de container.
Het afval dat met een * is gemerkt kan bij het
afvalstation van de gemeente op de Goudkade
worden ingeleverd. Voor afval van papier, glas,
kleding en batterijen zijn op meerdere plaatsen
containers geplaatst veelal bij winkels of winkelcentra.
Wat moet ik doen als de ondergrondse afvalcontainer vol is?
De containers worden minimaal een keer per
week geleegd, of zo vaak als nodig is. In de
praktijk is de container zelden vol. Wel is deze
soms verstopt door te grote objecten of een te
grote of volle zak. Als u kleinere hoeveelheden
afval in de container weggooit, is de kans op
6
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verstopping gering. Wanneer u het afval niet
kwijt kunt in de container, zet het er dan niet
naast, maar loop naar de volgende container.
Bovendien beschikt de container over een volmeldsysteem. Hierdoor is de kans op volle containers erg klein. Als u wilt melden dat een container verstopt of kapot is, kunt u bellen met 14
0182.

mogelijk nemen we uw wensen graag mee. Annemarie Blok, Irene Tielman en Ton Kooijman
organiseren dit keer de avond. U kunt uw ideeën
bij hun melden (zie adressenlijst). Het bestuur
zal Manon Vonk voordragen als nieuw bestuurslid in plaats van Lydia van der Worp, die het bestuur heeft verlaten.

Ik heb een klacht of een vraag, waar kan ik
terecht?
U kunt hiervoor terecht bij Meldpunt Openbaar
Gebied, tel 014.0182 of
www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Meldpunten

VOORLOPIGE AGENDA 26 MAART
Vanaf 19.15 uur inloop en ontvangst met koffie
en thee en tot 19.55 uur:
1. Informatiemarkt
Gelegenheid tot verkrijgen van informatie bij
stands over o.m. de bouwprojecten, herinrichting/rioleringsproject Winterdijk, het buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen, Dijkgraef en
Rode Dorp.
2.
-

BEWONERSAVOND MAANDAG 26 MAART
Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw agenda dat de Bewonersavond gehouden zal worden in het schoolgebouw van het Segment van Bergen IJzendoornpark 43, ingang bij de volière. Alle bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom!
De avond wordt georganiseerd door het wijkteam Nieuwe Park.
Evenals vorige jaren kunt u zich van tevoren bij
stands met informatiemateriaal laten informeren
over activiteiten en bouwplannen in de wijk. In
de wijkkrant van februari komt een volledig
overzicht van de stands. In het eerste deel van
de avond kijken we eerst terug naar 2011. Welke acties hebben we ondernomen en met welk
resultaat.
In het tweede deel blikken we vooruit naar
2012. Hierin een overzicht van de afspraken met
de gemeente, woningcorporaties, politie en Factor-G voor actiepunten. En natuurlijk de verschillende bouwplannen. Wat staat er de komende tijd te gebeuren. Welke omleidingen en
afsluitingen zijn er bekend, welke afspraken zijn
er over parkeren etc. En mogelijk is er aandacht
rond een specifiek thema, zoals herinrichting
Winterdijkgebied, sportactiviteiten op het trapveld, plannen voor het van Bergen IJzendoornpark. Hier wordt nog over nagedacht.
Als u een specifiek onderwerp graag op de
agenda wilt zien: laat het ons weten! Onderstaande agenda is nog niet definitief, dus waar

Vergadering
Terugblik 2011
Vooruitblik 2012
Financiën
Stand van zaken bij de bouwplannen in
Nieuwe Park

3. Gelegenheid tot vragen en sluiting
4. 22.00 uur Borrel

VOET/FIETSPAD NAAR
HOOGVLIET
Door Ton Kooijman

U herinnert zich dat begin december het pad
naar Hoogvliet geblokkeerd werd omdat er pardoes een stuk muur langs dat pad was omgevallen/ingestort. We hebben toen de gemeente gevraagd het pad zo snel mogelijk weer open te
stellen, want het wordt vooral door senioren in
de wijk veel gebruikt voor de regelmatige boodschappen. Dat leek moeilijk in verband met de
veiligheid, maar gelukkig kunnen we er sinds
begin deze maand weer langs. Onze dank daarvoor.
Overigens hebben we bij dat pad nog wel een
probleem, veroorzaakt door de moderne schooljeugd die alles op de grond smijt wat leeg is.
Hoogvliet moet een aardige omzet maken met
alleen al die doelgroep. Langs het pad zelf, maar
vooral in het water aan het eind van het pad
naar Hoogvliet is het een onvoorstelbare rotzooi.
Zaterdag 21 januari zag ik dat aan de ziljoenen
blikjes, zakjes en pakjes ook nog een fiets is
toegevoegd. Dat kan dus echt niet en we moeten er iets aan gaan doen. Misschien moet
Hoogvliet een bootje aanschaffen, misschien
heeft iemand nog een schepnet met veel bereik
beschikbaar, misschien moet er een leraar mee
op stap, maar dit kunnen we zo niet laten lig7
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gen. En de jaarlijkse schoonmaakdag levert onvoldoende soelaas. Ik had mijn camera niet bij
me, alleen maar even wat karnemelk halen, dus
jammer genoeg is er geen foto van dit schokkende tafereel.

WIJZIGING
In 2012 is er een wijziging gekomen in het ophalen van afval.
De oranje plastic zakken worden nu in de even
weken op donderdag in plaats van woensdag
opgehaald, in de week van de grijze container.

ZONNEWIJZER VERVOLG
Door Peter Schönfeld

In de wijkkrant van december stond een ietwat
voorbarige foto van mij op de plaats waar het
wijkteam de Albert Plesmanplein-zonnewijzer
geplaatst zou willen hebben. Het artikel was
misschien wat te optimistisch, omdat er nog een
aantal hobbels te nemen zijn.
Toch blijf ik positief. Het Segment en het daar
tegenover gelegen centrum voor keramiek- en
lasopleidingen SBB willen het herstel van de wijzer op zich nemen. Het wijkteam neemt de aanleg van de fundatie voor zijn rekening met hulp
natuurlijk van inventieve en kundige wijkbewoners. Ook wil het wijkteam voor de eerste vijf
jaar de eventuele onderhoudskosten voor zijn
rekening nemen.
We zijn nog in overleg met de gemeente over de
definitieve plaats en ook voor het transport van
deze zware en omvangrijke constructies zoeken
wij nog hulp. De sokkel weegt 2 ton en heeft
een hoogte en breedte van 2,5 m. Ook de wijzer
zelf heeft en diameter van 2,5 m. Maar toch zijn
wij er van overtuigd voor al deze zaken een oplossing te vinden. Wordt vervolgd.

KUNSTMAKELAAR
Door Marrianne Waalwijk

WIJKTEAMS ACTIEF OP NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE
Door Wilma Neefjes

Natuurlijk heeft u ze al zien staan! De aalscholvers zijn veilig geland en hebben hun plekje gevonden in de vijver van het van Bergen IJzendoornpark. Een mooiere hommage aan de burgemeester kan haast niet!

HONDENPOEP
Door Piet Streng, Cyclus nv

Op uitnodiging van de Raad ontvingen de wijkteams in de entree van het stadhuis gasten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
De wijkteams presenteerden zich met posters
met afbeeldingen van activiteiten in 2011.
Daarbij werden kleurige folders uitgedeeld met
voorbeelden van projecten uit de hele stad. Dit
om bewoners te inspireren om nieuwe ideeën
aan te dragen voor het komende jaar en aan de
uitvoering daarvan ook zelf actief bij te dragen.
Heeft u een goed idee voor een activiteit van
wijkfeest tot sportdag voor de jeugd of een project van groen tot kunst om elkaar te ontmoeten
of de wijk te verbeteren: neem contact op met
het wijkteam! Nieuwe Park heeft een budget beschikbaar om naast vaste kosten, zoals het
drukken van de wijkkrant, de jaarlijkse bewonersvergadering en secretariële ondersteuning,
wijkactiviteiten door een financiële bijdrage mogelijk te maken.

Het thema hondenpoep blijft actueel. Bijna wekelijks staat er wel iets over in de kranten. Ook
in uw wijk zijn er nog wel opmerkingen en is het
voor veel mensen onduidelijk wat er gebeurt
aan handhaving, toezicht en de opruimplicht.
Het opruimen moet natuurlijk door de hondeneigenaars gebeuren. Dit hoort eigenlijk ook op de
locaties waar hondenuitlaatplaatsen aangewezen
zijn. Deze locaties worden in het maaiseizoen
zoveel mogelijk schoongehouden doordat bij het
maaien de poep verspreid wordt. Buiten het
maaiseizoen wordt incidenteel door Cyclus extra
aandacht geschonken aan enkele uitlaatlocaties
waar de situatie ernstig is en er veel overlast
ontstaat. Maar dit zijn maar een paar locaties
verspreid in de stad.
De handhavingstaak ligt voor een groot deel bij
Stadstoezicht. De medewerkers van Stadstoezicht zijn alert op het uitlaatgedrag van honden8
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eigenaars. De toezichthouders spreken overtreders aan en wijzen hen op de regels die vastgesteld zijn. Alleen in uiterste gevallen worden
boetes uitgedeeld.
Alle gevallen worden geregistreerd en zo kan
Stadstoezicht laten zien hoeveel mensen zijn
aangesproken op het uitlaatgedrag. In de wijk
Nieuwe Park gaat het om 11 keer in de periode
tussen begin april en eind november 2011.
Daarnaast zijn er in Nieuwe Park twee personen
bekeurd.
In heel Gouda zijn er 83 personen aangesproken
en gewaarschuwd. Er gebeurt dus best wel wat
in de handhaving en door het aanspreken of
waarschuwen leren de mensen hoe het wel
hoort. Dit moet zijn vruchten gaan afwerpen en
de irritaties verminderen.
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van Het Rode kruis: MOEDERS IN OORLOGSGEBIEDEN.
Vanuit de leerlingen zelf was er een fantastisch
plan bedacht. “We gaan geld inzamelen voor het
goede doel!” Leerlingen kwamen zelf met voorstellen en ideetjes om geld in te zamelen voor
dit goede doel.
Spullen werden verkocht op de kerstmarkt, een
voetbaltoernooi werd georganiseerd voor de
SBO-scholen waarbij die leerlingen een euro
moesten bijdragen voor het goede doel, lege
flessen werden ingezameld en ingeleverd, er
werd gezwommen voor geld, enz, enz..
Ook het team heeft zijn steentje bijgedragen.
Binnen de praktijkvakken werd gewerkt aan
producten voor de Kerstmarkt. Maar ook in de
klassen werd er op diverse manieren geld ingezameld.
Op woensdag 21 december ging de Leerlingenraad naar Leiden om de opbrengst af te geven
bij het Glazen Huis. In het Glazen Huis zaten de
dj’s van radio 3FM. Tegen betaling konden verzoeknummers worden aangevraagd tijdens de
bekende SERIOUS REQUEST week op radio 3
FM. Een filmploeg is meegegaan om e.e.a. vast
te leggen. De film van de activiteiten is te zien
op www.segmentgouda.nl
Dank voor uw bezoek, bijdrage en steun!

ACTIVITEITEN GOUWESTEIN
Door Lynet Mechielsen, activiteitenbegeleidster

Centrum Gouwestein wil het wijkteam Nieuwe
Park hartelijk danken voor de prettige samenwerking met betrekking tot de Sing-inn voor de
Kerst. Alle mede-wijkbewoners een heel voorspoedig 2012 gewenst.
We hopen in het nieuwe jaar bij de activiteiten
ook veel bewoners uit de wijk te mogen verwelkomen in Gouwestein.

KERSTACTIE OP GSG HET
SEGMENT LEVERT € 3500 OP
VOOR HET GOEDE DOEL!
Door Arjan Koops, directeur GSG Het Segment

Dinsdag 20 december stond de kerstmarkt in de
aula van GSG Het Segment op het programma.
De opkomst was groots! De opbrengst van het
totale project was voor 3 FM Serieus Request!
€ 3500,00 werd er opgehaald. Wat een ongelooflijk succes!!!!
In de maand december stonden er op GSG Het
Segment, tal van activiteiten op stapel in het
kader van het goede doel. Dit jaar het thema

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag
14.00-16.00 uur: Kaartenmaakclub in het
Grand Café (de even weken)
14.30-16.30 uur: Repetitie Gouwesteinkoor in
de Plaza
14.30 uur: Bridge in de Plaza
Dinsdag
11.00-11.30 uur: Bewegen voor ouderen op
muziek in de Plaza
9.45-10.30 uur: Bibliotheek boeken ruilen bij de
vrijwilligers van de bibliotheek in de Plaza
14.00-16.00 uur: Creaclub in de ruimte van de
dagverzorging
14.30-16.00 uur: Koersbal in de Plaza

9
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Woensdag
14.30-16.30 uur: Recreatie en ontspanning in
de Plaza (zie recreatie en ontspanningsactiviteiten)
Donderdag
10.00-12.00 uur: Welfare in het Grand Café
14.30-16.00 uur: Bingo in de Plaza
Vrijdag
14.30-16.30 uur: Spelmiddag in de Plaza
Het Grand Café is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is van maandag t/m
zaterdag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.
driegangen menu € 10,30 (Leden van Comfort à
la carte € 8,75) U wordt verzocht om drie werkdagen van te voren te reserveren bij de receptie
tel: 0182-515655.
RECREATIE EN ONTSPANNING
 Woensdag 8 februari 19.30 uur: Optreden
door “de Kadeklinkers” in de Plaza. Leden
Comfort à la carte € 4, niet leden € 5 (onder
voorbehoud; alternatieve datum zaterdag 11
februari om 14.30 uur)
 Woensdag 15 februari 14.30 uur: Gouwesteinbioscoop “ Mary Poppins” in de Plaza.
Leden Comfort à la carte € 3, niet leden € 4.
 Donderdag 16 februari 10.30 uur: Vervolg
van de film “ Mary Poppins” in de Plaza
 Vrijdag 24 februari 10.00 uur: Modeshow en
verkoop Fa. H&A Mode in de Plaza
 Woensdag 29 februari 12.30 uur: Gezamenlijke mosselmaaltijd in het restaurant. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie
vòòr 2 februari. Leden Comfort à la carte €
17,50 incl. drankje, niet Leden € 20, incl.
drankje.
Pastorale bijeenkomsten:
 Weekopeningen
13 en 27 februari om10.30 uur in de Plaza
door dhr. A. de Jong
 Weeksluitingen
Vrijdag 10 februari 18.45 uur door ds. A.
Davidse.
 Bijbelkring
1 februari om 14.30 uur in de Plaza door ds.
C. van Duyn
Comfort à la Carte
Voor iedereen die zelfstandig woont binnen of
buiten Gouwestein of Gouwestaete is er de mogelijkheid om lid te worden van Comfort à la
Carte (ook voor familieleden van bewoners). Met
dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van onze diensten. Bijv.
eten in het restaurant en meedoen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder.
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.
Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
het welslagen van de diverse wekelijkse activiteiten, ook voor hulp in het restaurant en het
Grand café met name in het weekend. Nadere
informatie kunt u verkrijgen bij Alma Goossens
of Lynet Mechielsen.

KERSTACTIVITEIT IN DE GOUDSE
WAARDEN
Door Wilma Neefjes

Woensdag 21 december ontvingen leerlingen
van het eindexamenjaar van de VMBO, afdeling
Sport, Dienstverlening en Veiligheid, 25 wijkbewoners op school. Een ochtend gevuld met
koekjes bakken, een door de leerlingen zelf gemaakte quiz en een kerstlunch aan feestelijk
gedekte tafels. Begin van de middag ging iedereen terugkijkend op een gezellige ochtend met
mooi ingepakte koekjes huiswaarts. Hartelijk
bedankt Jay, Jelvin, Dennis, Bjorn voor het organiseren! De kosten voor de maaltijd en gebruikte materialen € 111 zijn betaald uit het
drie-eurobudget van de wijk.

GOUWESTEINKOOR BRENGT
KERSTSFEER
Door Wilma Neefjes

Vrijdagmiddag 23 december organiseerde het
activiteitenteam van Gouwestein in samenwerking met het wijkteam een kerstactiviteit in de
grote zaal van het centrum. De zaal zat vol met
cliënten en contacten van Gouwestein en familie
van bewoners. Helaas geen wijkbewoners, al
waren zij wel via de wijkkrant uitgenodigd. De
dominee opende de middag, waarna door en
met het Gouwesteinkoor werd gezongen. Bij de
ontvangst bood Gouwestein koffie/thee en heerlijke door de Goudse Waarden gebakken kerstkransen aan. In de pauze werden warme cho10
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comel, glühwein en een advocaatje geserveerd
met dank aan het wijkteam. De bediening werd
verzorgd door vaste vrijwilligers van Gouwestein
en drie buurtbewoners, die ook betrokken zijn
bij de begeleiding van de wekelijkse Hoogvlietexpresse.
Al met al een heel sfeervolle middag met speciale dank aan meneer van Dijk, mevrouw Rietkerk
en Lynet Michielsen voor het organiseren.
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Er werd een parcours uitgezet naar vooraf afgesproken adressen. Liannes verslag hiervan,
evenals de ervaringen van een deelnemertje,
staan in de wijkkrant van november. Waarschijnlijk door de persoonlijke benadering hadden ze 42 kinderen bij elkaar. Bij gebrek aan
een buurthuis mocht bij Bunnik op het Lombokterrein worden verzameld en geschminkt. De
organisatie zelf zorgde voor spullen om uit te
delen: niet alleen snoep, maar ook gekleurde
vingerlichtjes, kleurplaten, pennen en een vragenformulier. Na afloop was ze onder de indruk
van de deelname en het enthousiasme van zowel de ouders als de kinderen, waarbij het
mooie weer ook een gunstige rol speelde.
Schaatsfestijn
Na zo’n succes wilde het organiseren van een
schaatsfestijn ook wel lukken. Maar dat was andere koek. Er hadden slechts vijf kinderen ingeschreven, waarschijnlijk omdat het een doordeweekse dag was in de 1e week van januari. Veel
ouders begonnen weer met werken en hadden
hun kinderen uit logeren gestuurd. Bovendien
konden kinderen t/m 7 jaar alleen onder begeleiding mee. Er waren ouders, die hun kroost
niet konden brengen en halen vanwege hun
werk, terwijl met hele kleintjes er ook extra ouders nodig zijn. Op een zaterdag hadden ze
waarschijnlijk meer kinderen gehad. Helaas
moest vanwege het slechte weer die kleine
groep worden afgebeld. Storm, regen en zware
windstoten maakte schaatsen onmogelijk. Achteraf waren er dus weinig kinderen teleurgesteld.

INTERVIEW LIANNE VAN ROOIJEN
Door Lies Elte

In de Majoor Fransstraat 13 wonen Lianne en
haar man Niek al 32 jaar met plezier, de twee
kinderen zijn al jaren het huis uit. Lianne is actief als vrijwilligster in de wijk, naast haar gastouderschap bij Humanitas, waarover later meer.
Organisatie Halloween
Ze reageerde op een oproep in de wijkkrant,
waarin vrijwilligers werden gevraagd voor het
jaarlijkse Halloweenfestijn. Toevallig had ze net
voor oppaskinderen een Halloweenproject georganiseerd, omdat ze werkt met themaprojecten
vanuit haar gastouderschap. Dit was zo goed
aangeslagen, dat ze graag met vijf anderen de
organisatie van Halloween in de wijk op zich
nam. Daartoe werd een speurtocht in de wijk
gehouden, goed georganiseerd voor de kinderen, maar wel zonder de bewoners overlast te
bezorgen.

Hoe het begon
Vroeger heeft Lianne zeven jaar in diverse filialen van de ABN in Gouda gewerkt. Toen ze
zwanger werd moest ze in 1984 ontslag nemen
en tegen haar zin stoppen met werken. In die
tijd ging dat nog zo. Toen haar eerste kind 1,5
was, bestond er helemaal geen kinderopvang. In
het toenmalige buurthuis is ze daarom 25 jaar
geleden een peuterspeelzaal gestart, waar ze
zeven jaar hoofdleidster is geweest, wat ze heel
leuk vond. Toen nam echter de Stichting Welzijn
Gouda alle peuterspeelzalen over. Ze vond het
te commercieel worden en er kwamen regels
waar ze zich niet in kon vinden. Kinderen met
een ontwikkelingsachterstand werden bijvoorbeeld niet toegelaten, terwijl ze goede ervaring
had met het begeleiden van een Downkindje in
een normale groep. Toen stond ze in contact
met een professor in Rotterdam waar ze met
vragen terecht kon. Ze had zelfs speelgoed, geschikt voor dat kindje geregeld. Dat mocht
daarna dus niet meer. Het was puur vrijwilligerswerk en dat wilde ze wel voor haar plezier
blijven doen.
Ze kon haar energie weer kwijt bij de Westerschool in Korte Akkeren, waar haar kinderen op
11
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zaten. Ze was er lees-knutsel-activiteitenjuf, zat
acht jaar in de Medezeggenschapsraad, begeleidde schoolreisjes, etcetera.
Gastouderschap
Na deze periode kwam 17 jaar geleden het
gastouderschap op haar pad. Op de Westhaven
was een dépendance van gastouderbureau Humanitas. Zij werd daar mede gastvrouw bij
voorlichtings- en informatieavonden van nieuwe
vraagouders, waar ze haar ervaringen kon vertellen. Gastouders geven dagopvang en begeleiding aan kinderen van 0 t/m 12 jaar, tot maximaal vijf in totaal. Begin vorig jaar had ze er
nog vijf in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Deze
leeftijdscategorie is bij Lianne van toepassing.
Als ze naar de basisschool gaan verjongt zo’n
groep weer. Of ze gaan naar een kinderdagverblijf om met veel meer kindjes te kunnen spelen
of komen daar juist vandaan, omdat het in een
kleine groep iets rustiger is. Daarna volgen weer
broertjes en zusjes van hetzelfde gezin voor jaren. Ze zag dat kinderen met een achterstand
met bepaalde begeleiding helemaal opbloeiden
en mee konden komen. Ze ziet het als een uitdaging zulke kinderen te stimuleren. Er is ook
een gastoudergroep met ongeveer negen gastouders binnen Gouda, die onderling regelmatig
overleg pleegt en informatie uitwisselt met de
consulente van Humanitas.
Themaprojecten
Door de nieuwe Wet Kinderopvang van januari
2010 werden de gastouders verplicht opleidingen en diploma’s te halen, ook EHBO voor kinderen. Door de snelle invoering van de wet
haalden niet alle gastouders dit op tijd, waardoor ook de verplichte controle door de GGD
van de gastouderhuizen vertraging opliep. Inmiddels is de achterstand ingelopen zodat de
onrust inmiddels is weggenomen. Het leuke is
dat Lianne werkt met themaprojecten, wat niet
alle gastouders hebben. Er zijn wat ontwikkelingsprojecten van haarzelf naar het ROC gegaan, wat weer gebruikt wordt als lesmateriaal
voor andere gastouders. Met name een lees- en
vertelactiviteit: via een speelgoedbeest kon ze
contact maken met een kindje, dat niet communiceerde. Op de basisschool is dit ook opgepakt.
Er is weer plaats
Het aanbod is ook door de economische situatie
zeer minimaal, zowel op het kinderdagverblijf
als bij het gastouderschap. Momenteel heeft ze
een meisje van acht maanden in de opvang, in
het voorjaar zullen er hopelijk wat kleintjes bijkomen. Nu regelen sommige ouders wel wat onderling. De verwachting is dat, als het financiële
plaatje voor de ouders duidelijker is met belasting en toeslag terug van de kinderopvang, het
aanbod toe gaat nemen. Vandaar ook de advertentie op pag. 16 nu er weer plek is. Sinds kort

hebben de gastouders wat meer ruimte gekregen, ze mogen hun gastouderschap een naam
geven, zelf reclame maken en een informatiemap voor de ouders samenstellen. Lianne heeft
“’t Speelhuys” verzonnen en haar visitekaartje
ontworpen.

Lianne van Rooijen

Tijd voor andere dingen
Nu het wat rustiger is binnen de gastouderopvang, geeft dat meer tijd om het huis op te ruimen en aan andere dingen toe te komen, zoals
aan knutselen, legpuzzels en tuinieren. Ideeën
heeft ze genoeg, die plant ze bij haar echtgenoot, die calculator is geweest en hij werkt ze
uit. Handig is hij in elk geval, want hij vertelt
dat hij de badkamer en de keuken zelf verbouwd
heeft. Van de zomer gaan ze de tuin ophogen en
voor en achter aanpassen. Vervelen zullen ze
zich niet. De hond, een zeer goed opgevoede airedale terriër, zal hen ook wel bezighouden. Ze
trainen eenmaal per week met Luca behendigheid bij Hondenschool DOG in Haastrecht en
helpen in de organisatie van de open dagen en
diverse activiteiten.
Hopelijk krijgt Lianne ook door dit verhaal nieuwe aanmeldingen, ze popelt om weer met nieuwe kinderen aan de slag te gaan. Veel succes,
Lianne!

EENS IETS ANDERS
Door Marrianne Waalwijk

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er een ware
hype rondom breien aan de gang is! In het
Nieuwe Park willen we natuurlijk niet achterblijven. Daarom heb ik een idee bedacht om saaie
lelijke zaken een gebreid tintje te geven. Allereerst die mast van de bewakingscamera bij mij
voor de deur. Daar zal zo’n sokje wel leuk om
staan.
Nu ben ik niet zo’n breister.. dus gaan we reuzepunniken, … ja, want ik dacht als u nog wat
restjes wol heeft liggen dan punnikt iedereen
gewoon een stukje van de ‘kous’. Dus…ik begin
en wie neemt het van mij over? Als u nog een
leuk idee heeft voor een locatie van een ander
sokje hoor ik dat ook graag! (b.v. voor die bussen die hier maar blijven rijden)
12
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TE WEINIG NEDERLANDERS KUNNEN REANIMEREN
Door Anne-Marie Blok

Een groot deel (86 procent) van de Nederlanders vindt dat iedereen vanaf 16 jaar moet kunnen reanimeren. Maar slechts 35 procent van de
Nederlanders heeft ooit een reanimatiecursus
gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO
in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Reanimeren is de enige kans op overleven
voor mensen met een hartstilstand. Per jaar
kunnen enkele duizenden levens gered worden.
Hans Stam, directeur Nederlandse Hartstichting,
roept alle Nederlanders op een paar uur per jaar
te investeren in een reanimatiecursus. Met een
nieuwe campagne wil de stichting iedereen motiveren om een reanimatiecursus te volgen.
Hartstilstand
Jaarlijks worden zo'n 15.000 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Minder dat 10 procent van de
slachtoffers overleeft dit. Als omstanders binnen
6 minuten 112 bellen, reanimeren en de Automatische Externe Defibrillator (AED) toepassen,
kan de overlevingskans oplopen tot 50 à 70 procent. Bijna 90 procent van de slachtoffers die
een reanimatie overleeft, heeft geen of nauwelijks beperkingen in het dagelijks functioneren.
Op de vorige oproep in de wijkkrant hebben 6
mensen zich aangemeld voor de reanimatie Cursus. In verband met de kosten gaat onze voorkeur uit naar een groep van minimaal 8 cursisten. Vandaar een laatste oproep u aan te melden!

Elke 1e woensdagavond van de maand wordt er
een wijkbewoner/ster uitgenodigd om iets over
zijn/haar hobby te vertellen en eventueel een
workshop te geven. Kom langs en/of meld je
aan!
Waar? SBB Winterdijk 4a, ingang langs de
school links in de hoek.
Wanneer? 1e avond woensdag 7 maart vanaf
19.30 uur ben je van harte welkom!
Wie? Marrianne komt 7 maart iets vertellen
over mandala tekenen.
Als u zin heeft kunt u ook meedoen aan een
kleine workshop mandala tekenen.
€ 2,50 entree incl. koffie en thee
Hoe laat? 19.30 tot 22.00 uur (deur dicht)
We zijn dus op zoek naar enthousiaste hobby
creatievelingen die iets willen vertellen over hun
hobby (15 min.) en naar bezoekers die het leuk
vinden om te komen luisteren en creatief bezig
te zijn. Vind je het leuk om iets te vertellen? Of
kom je graag eens langs laat het ons dan even
weten!
Manon Vonk tel 06-0281883.
Manon weet alles over kleding maken, meubels
opknappen, stofferen en mozaïeken.
mail: manonvonk@hotmail.com
Marrianne Waalwijk tel: 06-23507933
Marrianne weet alles over tekenen en schilderen
en beeldende technieken.
mail: m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

U kunt zich aanmelden bij
Anne-Marie Blok: wlb@xs4all.nl, 0182-67214;
Pieter Verhage: copi90.gouda@12move.nl,
0182-524925;
Jaco van der Worp: jacovdworp@gmail.com, 0645008940

NIEUWE PARK INSPIREERT EN
CREËERT
Door Marrianne Waalwijk

…deel je hobby met andere creatieve wijkbewoners…
…vind je het leuk om andere crea-wijkbewoners
te ontmoeten?...
Kan je er ook maar niet aan toe komen om
crea-tijd voor jezelf vrij te maken? Of loop je
creatief vast? Kom dan nieuwe ideeën opdoen!
Bij het creacafé met koffie en thee. Of je eigen
crea-ervaring uitwisselen met andere wijkbewoners.

SBB Winterdijk

GEZOCHT: THUISMENTOREN VOOR
BRUGKLASSERS!
Voor aankomende brugklassers zoeken we weer
nieuwe mentoren, die deze leerlingen een goede
start willen geven op hun nieuwe school. De
leerlingen krijgen een vrijwilliger als mentor, die
ongeveer anderhalf uur per week de leerling
thuis helpt met alles wat aan school raakt. De
bezoeken aan huis starten in het voorjaar van
groep 8 en lopen door tot halverwege de 2e klas
van de middelbare school.
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De gemeente Gouda, de Brede School Gouda,
het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, Mozaïek Wonen, Woonpartners,
enkele wijkteams en de Stichting Vrienden van
het Brede School Mentorproject dragen financieel bij aan dit project.
Wil je bijdragen aan de schoolloopbaan van deze
leerlingen? En hun sociale netwerk vergroten?
Meld je dan aan bij:
Laetitia Kuijpers, projectleider Brede School
Mentorproject – School’s cool Gouda
Telefoon: 06-1277 9306,
bredeschoolmentorproject@hetnet.nl
www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject

NUTTIGE APPS VOOR JE SMART
PHONE
Door Manon Vonk

Earth cleaner is vooral gericht op het melden
van zwerfafval. De meldingen worden ook ondersteund door een foto en een gps-locatie. Ook
hier worden meldingen direct naar de gemeente
doorgestuurd en krijg je per sms bevestiging
wanneer het zwerfafval wordt opgeruimd.
Ben je in het bezit van een smartphone dan kun
je heel eenvoudig melding aan de gemeente
maken met behulp van de applicaties Buiten Beter, Burgerconnect, Verbeter de Buurt en
Earthcleaner. In een paar stappen is de melding
gemaakt die vervolgens naar de gemeente
wordt verstuurd. Handig voor als je wat tegen
komt bijv. met het uitlaten van de hond of een
wandeling door de wijk. Je kunt bij je melding
een foto meesturen en dankzij gps wordt er ook
een locatie toegevoegd. De gemeente kan dan
met jouw melding aan de slag.

stemmen van andere gebruikers krijgen, voordat het wordt doorgestuurd aan de gemeente.
Je meldingen kun je ook delen door middel van
twitter, facebook of de mail om ander op te
hoogte te brengen en stemmen te verzamelen.
In deze app kun je ook zien of de melding opgelost is.
Ook bij de applicatie van Buiten Beter kun je
melding maken van problemen in jouw leefomgeving. Buiten Beter is zeer gebruiksvriendelijk
en laat in één pagina een compleet overzicht
van je melding zien. Je kunt ook een proefmelding maken om eventueel later te versturen. In
je melding kun je ook zien wat de status ervan
is. Verder staan er allerlei gegevens van de gemeente waar je je op dat moment bevindt in de
applicatie, zodat je ze ook kunt bellen of de
website bezoeken.
Naast het melden van problemen kun je bij Burger Connect ook vragen stellen aan de gemeente of klachten sturen. De meldingen vragen iets
meer handelingen dan bij Buiten Beter. Je melding kun je volgen via je status net zoals bij
Buiten Beter. Ook met deze app kun je meldingen delen via twitter of mail.

Niet alle apps zijn voor iedere telefoon beschikbaar maar er is er altijd wel eentje geschikt voor
je smartphone. Heb je geen smartphone dan
kun je ook melding maken op de websites van
de applicaties of van meldpunt openbaar gebied.
De applicaties zijn zeer vriendelijk in gebruik
maar mocht het toch nog een probleem zijn dan
zijn er op YouTube handige filmpjes te zien hoe
de diverse apps precies werken. De applicaties
zijn gemaakt om eenvoudiger een melding te
doen, omdat je je telefoon veelal bij de hand
hebt en je computer niet. Er zitten wel kleine
verschillen tussen de verschillende applicaties
maar bij alle is het hoofddoel om de leefbaarheid in je omgeving op een eenvoudige manier
te verbeteren.
Via Verbeter de Buurt kun je niet alleen problemen melden, maar ook ideeën aangeven om de
leefbaarheid te verbeteren. De ideeën en klachten worden op een kaart weergegeven zodat je
kunt zien wat er in jouw leefomgeving speelt.
Heb je een goed idee dan moet je wel eerst tien

WORKSHOP KERSTKRANSEN
MAKEN
Door Toos van der Gaarden

Op maandagmiddag 19 december heerste er in
de binnentuin van het Binnenhof al een echte
14
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Kerstsfeer. Niet alleen was er een mooie kerstversiering en verlichting maar ook stonden twee
tafels klaar met allerlei kerstgroen, takken met
besjes, dennenappels, ballen en linten en natuurlijk de kransen. Twintig dames hadden zich
aangemeld; uiteindelijk was de belangstelling zo
groot dat er op het laatste moment nog kransen
bijgehaald moesten worden. Hannie de Haan,
Anneliet Schönfeld en ik hadden het druk met
het bevoorraden van de tafels en met het uitleggen hoe de kransen het beste gemaakt konden worden.

Het was een heel gezellige sfeer en Tinie Rietkerk zorgde weer goed voor ons met koffie en
thee. We bewonderden elkaars kransen en het
was verrassend om te zien hoe met dezelfde
materialen toch heel verschillende kransen werden gemaakt. Al met al was het een geslaagde
middag. Bij het weggaan werd gezegd: dit moeten we erin houden.

=========================================
UITNODIGING VOOR GEZELLIGE OCHTENDEN VOOR SENIOREN
Door Wilma Neefjes

Op woensdagmorgen 15 februari en 14 maart zijn de laatste twee eindexamenprestaties van leerlingen
van de afdeling Sport, Dienstverlening & Veiligheid van de Goudse Waarden voor senioren uit de wijk.
Alle 55-plussers zijn van harte welkom om deel te nemen aan de door de leerlingen tussen 10.00 en
11.45 uur georganiseerde activiteiten. Op 15 februari wordt iedereen in makkelijk zittende kleding verwacht. We gaan sportieve spelletjes doen, koffiedrinken en sluiten af met een spelactiviteit aan tafel.
Op 14 maart staat het versieren van fotolijstjes o.a. op het programma, die met een foto van de hele
groep van die morgen mee naar huis gaan.
Aanmelden voor de activiteiten kan tot een week voor aanvang bij mevrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109
in Het Binnenhof, tel. 523119, of Wilma Neefjes, Van Bergen IJzendoornpark 11, tel. 515354. Als u vervoer nodig hebt of juist mensen met u mee kunnen rijden wilt u dat dan aangeven bij het aanmelden?
Veel plezier alvast!
Inschrijfformulier activiteiten Goudse Waarden aan de Kanaalstraat op 15 februari en 14 maart:
Naam:
Adres:
Aantal personen:
Ik schrijf mij hierbij in voor de activiteit in de Goudse Waarden op*
o Woensdag 15 februari (sport en spel)
o Woensdag 14 maart (o.a. fotolijstjes versieren)
Vervoer*:
o Ik rijd graag mee met iemand
o Ik kan … personen meenemen
o Ik wil een rollator meenemen (wordt door de leerlingen opgehaald en teruggebracht)
*aankruisen s.v.p. wat van toepassing is
15
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden
en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail:
t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant
kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151
ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Jaap Addicks
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

Crabethstraat 67
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

584355
672141
524996
522508
516638
678939
585357

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Niet bekend
Factor-G, wijkconsulent
Mirjam Schoonderwoerd
Woonpartners Midden-Holland
Jasmijn Leloux
Mozaïek Wonen
Ben Peters
Politie, wijkagenten
Rob van Riel - Henk Graafland
Stadstoezicht
Fred Starreveld

tel
tel
tel
tel
tel
tel

588410
06 – 52357278
597070
692969
0900-8844
589168

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:
H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Paul de Rooij, Hélène Servaesstraat 10, tel 06 - 55930906
Groep 2:
M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel 521553 en
dhr. Zonneveld
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, 524925
Groep 6:
v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525
Groep 7:
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat – Jan de Haan, Kattensingel 13, tel 526534
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Marije v.d. Ree, Kattensingel 77, tel 378097
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – Karin van Piershil, Crabethstraat 7-L, tel 580752
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – vacature
AGENDA
1 febr.
6 febr.
15 febr.
7 maart
10 maart
14 maart
26 maart

19.30
19.30
10.00
19.30
14.30
10.00
19.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Buurtpreventievergadering
Wijkteamvergadering
Seniorenactiviteit
Creacafé
Presentatie Albatros
Seniorenactiviteit
Bewonersavond

Stadstoezicht
Gouwestein
Goudse Waarden, Kanaalstraat
SBB, Winterdijk
Gouwestein
Goudse Waarden, Kanaalstraat
GSG Het Segment
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