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VAN DE REDACTIE / 
HET WIJKTEAM  
Door Ton Kooijman 
 

Eind juni,  de vakanties komen in zicht. Het 

woord ‘zomer’ durf ik niet te gebruiken, maar  

deze vier maanden komen er twee nummers uit; 

het volgende eind augustus.  Er vinden in deze 

periode twee straatborrels plaats, want de wijk 

blijft optimistisch:  30 juni beginnen de nieuwe 

bewoners van de Gouds Magnifiek woningen en 

zij nodigen ook ‘oudere’ buurtstraten uit;  op 16 

augustus komen  de bewoners langs de Katten-

singel bij elkaar voor de derde Kattenborrel .  

 

Het overleg met de gemeente levert een wisse-

lend beeld op.  Een gesprek over de herin-

richting rondom de blokwoningen heeft wel wat 

opgeleverd:  lees het verslag.  Onze uitgespro-

ken zorg over de loods met asbest bij de kaas-

opslag aan de Kattensingel vindt geen gehoor.  

Die zorg wordt mede gevoed door recente bran-

den in andere gemeentes waarbij asbest vrij-

kwam, leidend tot gevaar voor de gezondheid  

en ontruimingen.  We moeten daarin  forser aan 

de slag.  

 

Onze herhaaldelijke klachten over de bussen die 

door de Crabethstraat blijven rijden hebben wel 

resultaat. Ook de gemeente vindt nu dat  die 

bussen daar niet mogen komen.  Benieuwd of 

de chauffeurs nu gaan luisteren. Anders maar 

kopspijkers, of zijn busbanden daar te dik voor?   

Herinnert u zich nog het plan om het stukje  

fietspad onder het spoor voorbij Hoogvliet te 

verbreden?  Dat gaat naar de zomer van 2013, 

nog haast op tijd om veiliger  naar het nieuwe 

zwembad te kunnen fietsen.  

 

Een wijkgenoot  roept op om creatief en actief 

met de wijk bezig te zijn.  Ik steun die oproep,  

lees het artikel  ‘ Bruispunt …… ‘.  En maak een 

foto van het eerste vlaggetje op een honden-

drol, komt gegarandeerd in de wijkkrant.    

 

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONS-

GEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 

 
Woensdagavond 13 juni presenteerde Multi 

Vastgoed het nieuwe schetsontwerp van het 

zuidelijk stationsgebied. De nadruk lag op 

schetsontwerpen. Het plan zou nu gefaseerd 

worden uitgevoerd in 3 fases, bij de laatste fase 

zijn de twee onder één kap woningen van het 

Crabethpark verdwenen, en maken zij plaats 

voor winkels/woningen. 

 

De Vredebest wordt de aanrijroute naar de par-

keergarage die boven de supermarkt (AH) komt 

locatie t.o. de ingang van de kerk op de hoek.  

Bijzonder was dat auto’s dan via het park weer 

uit het gebied kunnen. De Crabethstraat was 

mooi groen ingetekend, maar waarschijnlijk mo-

gen ze ook door de Crabethstraat rijden. Die pij-

len waren ze even vergeten. De garage wordt 

kleiner voor ongeveer 250 auto’s. Waarschijnlijk 

moeten al die winkels toch ook wel bevoorraad 

worden dus maar goed blijven opletten tijdens 

de ontwikkeling van het plan. 

 

Opvallend was wel dat de raadsleden allemaal 

goed opletten en veel kritischer keken dan vorig 

jaar bij de presentatie van het vorige plan. 

Er werden dan ook direct kritische vragen ge-

steld over het verkeer en de behoefte aan win-

kels. De heer Krijgsman van de kerk gaf aan dat 

de kerk nog niet aan de onderhandelingstafel 

met Multi Vastgoed en de gemeente zit en nog 

al wat eisen heeft betreffende het  parkeren en 

de winkels. De bomen moeten in dit nieuwe plan 

toch verhuizen… Helaas zijn er nog geen 

plaatjes. Ik zal de plannen ook op het 

www.pzsgouda.blogspot.nl plaatsen. 

 

CREATIEVE ONDERNEMERS GE-
ZOCHT VOOR VREDEBEST EN 

SPOORSTRAAT 
Door Manon Vonk en Jaap Addicks 

 

 

Al geruime tijd staan 

er een aantal be-

drijfspanden leeg aan 

de Vredebest en de 

Spoorstraat in af-

wachting van de 

nieuwe plannen. Mo-

menteel is het geen 

aantrekkelijke entree 

van Gouda en daar moet snel wat aan veran-

derd worden. Het wijkteam Nieuwe Park heeft 

daarom een voorstel aan de projectontwikkelaar 

gedaan om jonge creatieve startende onderne-

mers een kans te geven in de leegstaande pan-

den. Multi Vastgoed wil deze ondernemers on-

dersteunen.  

 

Dus speel jij al enige tijd met de gedachte om 

voor jezelf te beginnen en ben je serieus van 

plan een succesvolle ondernemer te worden dan 

is dit je kans! Tegen zeer lage prijzen (gas en 

licht) kun je je droom realiseren en kijken of het 

een kans van slagen heeft zonder al te veel risi-

co. Omdat we graag willen dat het stationsge-

bied er weer bruisend uit komt te zien hebben 

we wel een paar spelregels gemaakt om het 

plan zo goed mogelijk te laten slagen.  

 

- Goed bedrijfsplan/visie overleggen zodat er 

serieus gewerkt kan worden aan eventuele 

doorstroom naar een ander bedrijfspand. Dit 

zou bijvoorbeeld begeleid kunnen worden 

http://www.pzsgouda.blogspot.nl/
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door een organisatie die jonge ondernemers 

ondersteunt, zoals b.v. Cis. 

- Minimaal aantal dagen open bv 30 uur in de 

week. Als een winkel teveel gesloten is, is 

het niet aantrekkelijk om de winkels te be-

zoeken. 

- Eventueel een winkel delen met een andere 

ondernemer om vaker open te zijn. Zo kan 

op eenvoudige wijze een winkel toch vaker 

open zijn en zou je je bedrijf kunnen runnen 

naast b.v. een parttime baan. 

- Actieve bijdrage leveren aan een verzorgd 

straatbeeld/gevel. Omgeving en gevel van 

de winkel schoonhouden, achterstallig on-

derhoud bijwerken/toonbaar maken, verzor-

gen bloembakken etc. 

- Opzegtermijn van twee maanden voor beide 

partijen. Zo is er genoeg tijd voor de onder-

nemer om een andere locatie te zoeken en 

om een andere ondernemer voor de winkel 

te zoeken of voor de ontwikkelaar om zijn 

plannen ten uitvoer te brengen. 

- De ondernemers moeten zich organiseren in 

een ondernemersvereniging om elkaar te 

ondersteunen en het straatbeeld te verbete-

ren of leuke ideeën te ontwikkelen of zich 

eventueel aansluiten bij het ondernemers-

platform in de binnenstad om zo hun net-

werk te vergroten. 

- Ondernemers uit Gouda hebben de voorkeur 

omdat zij meer binding met de stad hebben 

en daardoor ook in de stad zullen blijven. 

 

Wil je meedoen en kans maken op een winkel-

ruimte lever dan je voorstel voor 1 augustus 

2012 in bij Jaap Addicks van het wijkteam 

Nieuwe Park: jaap.a.wijkteam@gmail.com  

 
GROOT ONDERHOUD  

HOOFDRIOOL ACHTER DE VAN 
BEVERNINGHLAAN 
Door Peter Schönfeld 

 

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda het hoofd-

riool in het achterpad en particuliere tuinen tus-

sen de Van Strijenstraat en de Noothoven van 

Goorstraat tot aan de Spoorstraat geïnspec-

teerd. Hierover heeft de gemeente de betrokken 

eigenaars een uitvoerige brief gestuurd, waarin 

het volgende wordt toegelicht.  

 

Uit een de video-inspectie van het riool is geble-

ken dat onderhoud aan het riool noodzakelijk is. 

De restkwaliteit van het riool blijkt nog wel vol-

doende. Dit betekent dat het riool niet in zijn 

geheel hoeft te worden vervangen. Er kan vol-

staan worden met het “relinen” van het riool. Dit 

houdt in dat er via een put een kunststof kous in 

het riool aangebracht zal worden. Hiervoor zul-

len niet veel graafwerkzaamheden nodig zijn in 

de achterpaden en tuinen waar het riool ligt. Na 

het uitharden van deze kous is het riool weer 

stevig zodat het minimaal 25 jaar naar behoren 

kan functioneren. Op een gering aantal plaatsen 

is de kwaliteit van het riool echter wel slecht. 

Voordat op deze plekken “gerelined” kan worden 

moet daar wel het riool opgegraven worden om 

reparaties uit te kunnen voeren. Als er een loca-

tie van een reparatie op het perceel van de ei-

genaar moet plaats vinden, dan wordt die hier 

nog nader over geïnformeerd. 

 

Het onderhoud dat de gemeente aan het riool 

gaat uitvoeren wijzigt de huidige situatie niet. 

De bestaande huisaansluitingen hoeven niet 

vervangen te worden. De gemeente gaat de 

huidige aansluitpunten op het hoofdriool, water-

dicht maken en voorzien van een ontstoppings-

stuk (doorspuitmogelijkheid). Hierdoor wordt 

het voor de eigenaar makkelijker om zijn (ge-

zamenlijke) huisaansluiting te reinigen. Hiervoor 

moet ter plaatse van de aansluitpunten het ach-

terpad opgebroken of de tuin open gegraven 

worden. Uiteraard wordt alles weer netjes her-

steld als het klaar is. 

 

Het ontstoppingsstuk wordt aangebracht om de 

situatie voor wat betreft het eigendom en be-

heer van de huisaansluitingen te verduidelijken. 

Het ontstoppingsstuk wordt de scheiding tussen 

wat in eigendom en beheer is van de woningei-

genaar (of eigenaren) en van de gemeente. In 

de toekomstige situatie is de woningeigenaar (of 

eigenaren bij een gezamenlijke aansluiting) ver-

antwoordelijk voor de huisaansluiting tot het 

ontstoppingsstuk. De gemeente is verantwoor-

delijk voor het onderhoud van het ontstoppings-

stuk en het hoofdriool. Op dit moment is de de-

tailplanning nog niet bekend, maar naar ver-

wachting worden de werkzaamheden medio sep-

tember/oktober 2012 uitgevoerd. 

 

 

BOUWPROJECTEN EN PARKEREN 
Door Irene Lapperre, gebiedsmanager gemeente 
 

 

Om de parkeerplekken in de wijk beschikbaar te 

houden voor de bewoners van de wijk zijn er af-

spraken gemaakt met de bouwprojecten dat de 

werknemers en onderaannemers op het eigen 

bouwterrein parkeren. Bij het project De Dijk-

graef kan dit nauwelijks en bij het project Rode 

Dorp ontstaat ook ruimte tekort. Vooral in de 

afbouwfase van het project zijn er veel mensen 

aan het werk bij de bouwprojecten. Sinds een 

aantal weken maken de bouwprojecten De Dijk-

graef en Rode Dorp daarom gebruik van het 

parkeerterrein van Winterdijk 14 (voormalig 

Segment). De planning is dat de bouwprojecten 

in oktober 2012 gereed zijn. 

 

 

mailto:jaap.a.wijkteam@gmail.com
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HERINRICHTING WINTERDIJK  
Door Ton Kooijman 

 

De gemeente heeft in mei het plan voor de her-

inrichting van de Winterdijk, gekoppeld aan ver-

nieuwing van het riool, vrijgegeven voor com-

mentaar. Samen met bewoners heeft het wijk-

team gereageerd. Dat leverde een antwoord op, 

dat voor weinig vreugde zorgde. Hoofdlijn was 

dat over het plan heel zorgvuldig was nagedacht 

en dat wijzigingen niet meer konden. Dan kent u 

ons niet. Dus maakten we een afspraak voor 

een overleg en daarin concentreerden we ons op 

vier speerpunten. 

 

In het plan is sprake van twee richting verkeer 

op de hele Winterdijk en in de Ferdinand 

Huyckstraat. Dat lijkt ons niks. In de discussie 

ontstaat dan de merkwaardige situatie dat beide 

partijen de verkeersveiligheid inbrengen als ar-

gument om hun standpunt te onderbouwen. 

Naar ons idee wordt het een puinhoop als je in 

deze straten beide kanten op kunt rijden. De 

gemeente zegt dat een éénrichtingsweg hoge 

snelheden oplevert, die gevaar opleveren. Het 

mooie is dat voor de werkzaamheden de keuze 

niet van belang is, het gaat alleen om een paar 

verkeersborden. Dat leverde de afspraak op om 

met tweerichting verkeer te beginnen. Na een 

half jaar gaan we de bewoners vragen wat zij 

ervan vinden. Bij voldoende voorkeur om het te 

veranderen doet de gemeente dat. 

 

We hebben gepleit voor een smal wandelpad 

langs het water over de hele lengte van de Win-

terdijk. Maar dat is niet gelukt. De gemeente 

vond dat we die wens eerder hadden moeten 

melden. Wijziging van de al goedgekeurde plan-

nen nu, zou behoorlijk wat extra geld gaan kos-

ten. Jammer, maar niet onredelijk.  

 

In het plan is sprake van een prachtige invulling 

van de grasveldjes tussen de blokwoningen. Zo 

mooi dat we een beetje bang zijn dat de ge-

bruiksmogelijkheden van de veldjes klein wor-

den. We vroegen dus om wat meer gras. Afge-

sproken is dat we het plan uitvoeren, maar dat 

bewoners zelf het gebruik gaan bepalen.  

 

Als laatste kwam een wijziging in de Majoor 

Frans straat aan de orde. Daar is vanaf de Win-

terdijk aan de linkerkant een strook van de 

stoep gehaald en aan de rechterkant neerge-

legd. Links bevinden zich huizen, rechts liggen 

langs de weg garages. Die wijziging is ons bij 

het beoordelen van de plannen volstrekt ont-

gaan en ook in de presentatie van de plannen 

aan de bewoners is daar volgens ons onvol-

doende aandacht aan besteed. Na een vrij lange 

discussie werd besloten onze mening aan de 

wethouder voor te leggen. Die vond ons stand-

punt voldoende steekhoudend om de stoep-

breedte zo te laten, en dus de as van de weg 

niet te verplaatsen.  

 

Al met al leverde het gesprek dus zeker wat op, 

met een gemeente die bereid bleek te luisteren. 

Ondertussen is Ballast Nedam met de uitvoering 

begonnen. Er was dus haast bij.  

 

   
 

STAND VAN ZAKEN PROJECT  
HERINRICHTING NIEUWE PARK 

FASE 3 EN 4  
Door Ballast Nedam 

 

Momenteel worden er werkzaamheden uitge-

voerd in de Ferdinand Huyckstraat en zijn in-

middels de eerste nieuwe rioleringsbuizen ge-

plaatst. Wat betreft de riolering is dit het laagst 

gelegen punt en vanuit dit punt wordt de riole-

ring over de gehele wijk Nieuwe Park fase 3&4 

gereconstrueerd. Vanwege de historisch grond-

slag die Gouda kent worden er in praktijk dikke-

re funderingslagen aangetroffen dan in theorie is 

ingeschat. De oorzaak hiervan is dat de funde-

ring uit verschillende lagen bestaat die niet 

evenredig aan elkaar lopen. 

 

Deze funderingslagen dienen te worden verwij-

derd en te worden vervangen door ophoogmate-

riaal wat van invloed is op onze planning. Voor 

onze bouwvaksluiting die bepaald is in week 30 

t/m 32 verwachten wij het straatwerk in de Fer-

dinand Huyckstraat in een vergevorderd stadium 

gereed te hebben. Na de bouwvaksluiting wordt 

gestart met het reconstrueren van de riolering 

tussen de portiekwoningen en de Majoor Frans-

straat. 

 

Tijdens de bouwvaksluiting laten wij onze werk-

zaamheden opgeruimd en veilig achter en blij-
ven wij bereikbaar via onze infolijn 06-10041683 

 

 

 

 

Op de 

voorgrond 

de enige 

boom die 

langs de 

Winterdijk 

in het 

werkgebied 

nog over-

eind staat.  
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TOEKOMSTVISIE EN MAATREGELEN – VAN BERGEN IJZENDOORNPARK 
Door Trudie Galama, Groencommissie

 
In de wijkkrant van april stond in het kort de vi-

sie van de gemeente op het VBIJ-park. Daar-

naast werden de maatregelen genoemd die er-

voor moeten zorgen dat ons park weer zijn oor-

spronkelijke, klassieke karakter terugkrijgt. 

 

De Groencommissie is het in grote lijnen eens 

met de “gewenste maatregelen”. Hoewel de 

Groenvisie van het wijkteam uit 2010 niet ge-

noemd wordt, hebben wij de indruk dat aan veel 

wensen tegemoet wordt gekomen.  

 

Wij zullen als Groencommissie de volgende pun-

ten inbrengen bij het volgende overleg met de 

gemeente:  

- De volière is voor ons geen punt van discus-

sie. Die moet gewoon blijven. Levert het 

voortbestaan problemen op, dan moeten die 

worden opgelost.  

- De bomen langs de weg in het geometrische 

deel van het park moeten blijven staan en 

pas als een boom door ziekte wordt geveld is 

vervanging door een Moeraseik voor ons aan 

de orde. 

- De bomenbordjes kunnen behouden blijven. 

Bewoners en/of scholieren zijn zeker bereid 

een paar keer per jaar een schoonmaakactie 

uit te voeren. 

- Wij vinden het jammer dat de vier hoeken 

op de kruising Winterdijk een veel meer uni-

forme inrichting krijgen, waardoor een fleu-

rige uitstraling verloren gaat. Wij wensen 

dan ook het behoud van o.a. hosta, vrou-

wenmantel en ander groen in het ene perk 

en aanplant hiervan in het andere perk. Vol-

gens ons is alleen een aanvulling met groen-

blijvende heesters voldoende om de groene 

verbinding tussen de beide parkdelen te rea-

liseren. De beplanting rond de riooldeksels 

schreeuwt om zorg en aandacht. 

- Als er dan toch heesters overblijven kunnen 

die mooi geplant worden langs de bruin/gele 

sloot die langs het Lombokterrein loopt.  

- Wij willen meer duidelijkheid over de bomen 

die gekapt gaan worden. Het gaat hierbij om 

de bomen die niet zouden passen in het 

landschapsdeel van het park. 

- Wij zijn geen voorstander van het weghalen 

van de planten uit de verhoogde boomspie-

gels. Door de verhoging is volgens ons het 

doorlopen en onderhoud van de grasmat niet 

mogelijk. Er zal onkruid gaan groeien. Dus 

laat de bloemetjes aan de voet van de bo-

men voorlopig maar staan. 

- Gemist wordt o.a. een voorstel voor de be-

planting naast VBIJ huisnummer 1 en aan de 

rechterkant van de inrit Gouwestein. Het zou 

fraai zijn wanneer de vuilcontainers door een 

haag aan het zicht worden onttrokken.  

- Wanneer ophoging van de weg aan de orde 

is, zij wij geen voorstander van shared 

spaces (geen scheiding tussen verkeerssoor-

ten) bij de huidige verkeersintensiteit. 

 

De “gewenste maatregelen” zullen moeten wor-

den uitgewerkt en omgezet in daden. Er zal een 

planning moeten worden gemaakt. Te verwach-

ten is dat de financiering hierbij een beslissende 

rol zal spelen. Zou het sponsoren van de eilan-

den enig soelaas op het groenbudget van de 

gemeente kunnen bieden? Of is het onderhoud 

voor leerlingen misschien ene spannende uitda-

ging? 

 

 

 

  

Bladspiegels 

Binnenkort zitten wij 

als Groencommissie 

weer met de ge-

meente aan tafel en 

zullen hopelijk meer 

duidelijk krijgen over 

wat wanneer gaat 

gebeuren. Open Mo-

numentendag is mis-

schien een hele goe-

de reden voor de 

gemeente om er een 

schepje boven op te 

doen. Maar ik heb de 

indruk dat we de ko-

ningin en alle prin-

sen en prinsessen 

moeten uitnodigen 

om dat voor elkaar 

te krijgen. 
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“GROEN VAN TOEN” -  
OPEN MONUMENTENDAG 2012 
 
Op 8 september is het Open Monumentendag 

met dit jaar als thema: Groen van toen. Als ‘be-

zitter’ van het mooiste groen-van-toen in Gou-

da, zal onze wijk daarom uitgebreid meedoen 

met deze dag. De plannen hiervoor zijn in de 

maak bij de Groencommissie: wij hopen dat de 

weg vanaf het station aan de westkant van het 

oude park die dag afgesloten kan worden, zodat 

de sfeer van vroeger, toen die weg nog een 

wandelpad was, enigszins kan worden terugge-

bracht. Er komt in ieder geval een informatie-

tent, waar onder andere foto’s te zien zullen zijn 

van hoe het park er vroeger uitzag. Het boekje 

‘Een eeuw Nieuwe Park’, uit 2010 is (dan) nog in 

beperkte oplage te koop. De verdere plannen 

voor die dag worden eind augustus in de wijk-

krant bekend gemaakt. Tegen die tijd komt ook 

het blad “Erfgoud” uit, dat ieder jaar ter gele-

genheid van Open Monumentendag verschijnt. 

Dit jaar staat er een artikel in over het Van Ber-

gen IJzendoornpark en een interview met een 

bewoonster van het park. In verband met deze 

speciale parken-monumentendag komen er vrij-

dag 7 september leerlingen van 4 scholen naar 

het park die daar een rondleiding krijgen van 

Sjaak de Keijzer en Marrianne Waalwijk. Ten-

slotte: er zijn vast wel Nieuwe Park-genoten, die 

het leuk vinden om op deze Groen-van-Toen- 

dag mee te helpen met de organisatie. Meld je 

bij Trudie Galama, tel. 523525 of Anneliet 

Schönfeld, tel. 678939.  

 

BURENDAG 
Door Manon Vonk 

 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat 

je samen viert met je buren en de buurt op de 

4e zaterdag in september. Dit jaar vieren we 

Burendag op 22 september. Het is een dag 

waarop je gezellig samen komt en waarbij veel 

mensen iets goeds doen voor elkaar en de 

buurt. Buurten worden leuker, socialer en veili-

ger als buren elkaar ontmoeten en zich samen 

inzetten voor hun buurt. In 2011 vierde Neder-

land massaal Burendag! Ruim 1,3 miljoen men-

sen vierden zaterdag 24 september 2011 Bu-

rendag. In het hele land zijn duizenden ideeën 

uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger 

te maken. Van kunstwerken tot houten banken 

en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. 

 

Heb je ook zo’n leuk 

idee voor jouw straat 

om de buurt op te 

fleuren en mensen 

nader tot elkaar te 

brengen. Ontwerp 

bijvoorbeeld een leuk 

buurtkunstwerk of 

maak een eetbare straat. Geef dan jouw straat 

op en kijk www.burendag.nl wat je allemaal 

moet doen. Lees goed de regels, zo mag je geen 

drank en gereedschap aanschaffen van dit geld. 

 
 

LEERLINGEN BEDANKT! 
 

 
 

 

Rondom de Raad en de Dijkgraef die zij langs de 

Winterdijk bouwen is het al langere tijd stil.  Het 

zijn blijkbaar werkers en geen schrijvers, want 

de bouw nadert zijn voltooiing. We hebben ge-

vraagd om ons te vertellen hoe de verdere plan-

ning eruit ziet en we rekenen erop dat in het 

augustusnummer op te nemen.  Zoals u op de 

foto ziet hoeven alleen de steigers nog maar 

weggehaald te worden en dan ligt het gebouw er 

prachtig bij.  

 

 
Steigers weg en bijna klaar 

 

 

BERICHT VAN PRORAIL 

 
Dinsdag 10 juli - zaterdag 14 juli van 2.00 – 

6.00 uur wordt het eerste deel van de perronkap 

perron 1 en de roltrap perron 1 geplaatst. 

 

 
Op 22 juni bedank-
te Wilma Neefjes 
namens het wijk-
team de leerlingen 
uit de vierde klas 
van juf Willy Oran-

je van GSG Het 

Segment met een 
grote taart voor 
hun hulp dit jaar 
bij de boodschap-
penservice op vrij-
dagmorgen. Ook 

volgend schooljaar 
mogen we weer 
rekenen op hulp 
van school met de 
nieuwe vierde klas 
leerlingen. 

 

http://www.burendag.nl/
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Een bericht van de gemeente, het Nederlands is 

abominabel. Het komt erop neer dat bussen niet 

meer via de Crabethstraat of het park naar de 

remise mogen rijden. En dat is mooi.  

 

VERKEERSBESLUIT VERPLICHTE 

RIJRICHTING AUTOBUSSEN VAN 
EN NAAR HET STATION 
 

Burgemeester en wethouders van Gouda delen 

mee overwegende dat het wenselijk is dat auto-

bussen gebruik maken van de Vredebest; 

 

- omdat autobussen overlast veroorzaken, in 

de vorm van trillings- en geluidshinder, door 

via de Crabethstraat en het van Bergen IJ-

zendoornpark te rijden; 

- omdat het ook in het belang is van de ver-

keersveiligheid dat autobussen gebruik ma-

ken van de Vredebest; 

- omdat de Crabethstraat en het van Bergen 

IJzendoornpark niet ingericht zijn op het ge-

bruik door zwaar verkeer; 

- omdat bewoners (en het wijkteam Nieuwe 

Park) verzocht hebben om een maatregel ter 

vermindering van de overlast van autobus-

sen; 

- omdat de Crabethstraat en het van Bergen 

IJzendoornpark geen onderdeel uitmaken 

van een "lijndienst", maar slechts gebruikt 

worden om de remise te bereiken; 

- omdat de inrichting van de Vredebest zoda-

nig is dat de afwikkeling van autobussen hier 

goed kan plaats vinden; 

- omdat het derhalve in verband met de in ar-

tikel 2 van de Wegenverkeerswet genoemde 

belangen, te weten het voorkomen of beper-

ken van door het verkeer veroorzaakte over-

last, hinder of schade, het noodzakelijk 

wordt geacht de in het dictum genoemde 

maatregelen te treffen; 

 

Voorts overwegende dat deze maatregel betrek-

king heeft op een bij de gemeente in beheer 

zijnde weg en dat gelet op artikel 24 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer op 18 juni 2012 overleg met de po-

litie heeft plaatsgevonden, waarbij de politie een 

positief advies heeft uitgebracht. 

Op grond van het bovenstaande besluiten Bur-

gemeester en Wethouders een verplichte rijrich-

ting in te stellen voor autobussen die komen 

vanaf het busstation.  

 

 

NIEUWS VAN DE BLOKWONINGEN 
Door Mirjam Schoonderwoerd, Wijkconsulent Factor-G 

 

Alle bewoners van de blokwoningen hebben af-

gelopen maand een brief ontvangen met de 

vraag of ze lid willen worden van de bewoners-

vereniging. De afgelopen weken zijn Manon 

Vonk, Matthijs de Vink en Mirjam Schoonder-

woerd (wijkconsulent) de deuren langs geweest 

om de inschrijfformulieren op te halen. Veel be-

woners hebben al positief gereageerd door zich 

op te geven. 

 

De VVBW (Vereniging van Blokwoningen) was 

tot nu toe een vereniging alleen voor de huisei-

genaren; ooit opgericht om collectief de proble-

men met het riool aan te pakken. De bewoners 

van de huurwoningen waren niet georganiseerd.  

Nu is besloten de vereniging open te stellen voor 

alle bewoners. De vereniging wordt het aan-

spreekpunt voor de hele buurt en kan opkomen 

voor het gezamenlijk belang. Er is goed contact 

met Woonpartners, de grootste verhuurder, en 

met de sociale partners als het wijkteam, de 

gemeente en de politie. En waar het de vereni-

ging vooral om gaat: de leefbaarheid van de 

buurt, de veiligheid, activiteiten voor de kin-

deren, mooi groen in het plantsoen, praktische 

zaken als de aanschaf van een gezamenlijke 

ladder. Hopelijk horen de zorgen om het riool 

binnenkort tot het verleden…….. 

 

 
 

VERSLAG CREACAFÉ 
Door Manon Vonk 

 

Afgelopen crea café was er van alles en nog wat 

te doen, er werd wat mozaïek werk afgemaakt 

en wat nieuw werk begonnen. Er werden ook 

voorbereidingen getroffen voor de Dag van het 

Park. Zo werden er strikken en tafelkleden ge-

maakt.  
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Dit was de laatste bijeenkomst van dit seizoen, 

in september gaat het nieuwe seizoen van start 

Het nieuwe programma staat nog niet helemaal 

vast, daar zijn we nog over aan het brainstor-

men, wel hebben we een aantal plannen in het 

vooruitzicht zoals, stempels maken cupcake’s 

decoraties maken, levensloop schrijven en een 

kerstdecoratie maken. 

 

Wanneer wat precies gegeven 

wordt is nog niet helemaal dui-

delijk maar dat zal in de vol-

gende wijkkrant aan bod ko-

men. De data zijn wel bekend 

en dit keer zal het de tweede 

woensdag van de maand zijn. Woensdag 12 

september, 10 oktober, 14 november, 12 de-

cember.  Dus schrijf deze data op in uw agenda.  

 

 
 

PLANTENBAKKEN STATION / 

VREDEBEST OPNIEUW IN BLOEI! 
Door Peter Schönfeld 

 
In oktober vorig jaar heeft het wijkteam via 

bloemist René Gorisse de plantenbakken bij het 

station en langs de Vredebest beplant voor de 

winterperiode. De bakken waren tot afgelopen 

mei niet ververst. Onlangs heeft het wijkteam 

geld gekregen uit het gemeente potje “Groen 

moet je doen” en hebben we de bakken ook met 

wat geld van het wijkteam weer kunnen beplan-

ten. De vaste planten die nog goed waren zijn 

gebleven en de rest is aangevuld met rode ge-

raniums, die maken dat de bakken er weer heel 

fleurig bij staan. Hopelijk tot na de zomer.  

 

Hoewel het wijkteam omliggende bedrijven ge-

vraagd heeft mee te betalen aan de planten (zij 

hebben toch ook belang bij een mooi stations-

gebied) is dat tot nu toe, uitgezonderd een en-

kel bedrijf, niet gelukt. Daarom wil ik nogmaals 

een beroep doen op de omliggende bedrijven 

om een bijdrage te geven, zodat de plantenbak-

ken ook na september er netjes bijstaan. We 

hebben € 500 nodig om het weer tot 2013 net-

jes te maken. U kunt contact opnemen met mij 

0641836684. 

 

VAN VREUMINGENSTRAAT 
Door Toos van der Gaarden 

 

De van Vreumingenstraat is vernoemd naar Dirk 

Johannes Van Vreumingen die op 26 november 

1818 in Gouda werd geboren. Het bleek algauw 

dat hij aanleg had voor tekenen en schilderen. 

Hij ging dan ook naar de stadstekenschool waar 

hij leerling werd van een bekend kunstenaar An-

thonie Jacobus van Wijngaerdt. Hij schilderde 

landschappen, stads- en dorpsgezichten. Ook 

legde hij zich toe op het ontwerpen van litho’s. 

Deze litho’s zijn voor de St. Janskerk van duide-

lijk belang geweest. 

 

Van Vreumingen heeft vanuit verschillende ge-

zichtshoeken het interieur van de St. Janskerk 

getekend. Deze tekeningen werden door C.W. 

Mieling in Den Haag in steendruk vervaardigd. 

Het was een serie van 2 grote litho’s en 4 kleine 

op een blad van 30 x 40 cm. In 1845 schonk hij 

de kerkvoogden een litho en stelde ook enige 

exemplaren beschikbaar voor de verkoop ten 

bate van de kerk. De originele aquarellen, die de 

voorbeelden waren voor de litho’s, zijn nu nog in 

het bezit van de St. Janskerk. De litho’s worden 

soms nog antiquarisch aangeboden. 

Wat opvalt in zijn werk zijn de vele menselijke 

figuurtjes in zijn werk, die vaak een sfeer van 

bedrijvigheid oproepen en ook een beeld geven 

van het leven in die tijd. 

 

 
Aquarel van Vreumingen 

 

Van Vreumingen was een veelzijdig man, niet 

alleen schilderde hij maar hij was ook muzikaal. 

Hij bespeelde het orgel van de Lutherse kerk en 

had ook, zo blijkt, verstand van orgeltechniek. 

Hij heeft namelijk de toenmalige organist van de 

St. Janskerk een jaar lang les gegeven om klei-

ne reparaties aan het orgel zelf uit te kunnen 

voeren. In 1839 trad van Vreumingen zelfs op 
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als adviseur bij een restauratie van het beroem-

de Moreau-orgel in de St. Janskerk. Als dank 

kreeg hij hiervoor een zilveren tabaksdoos en 

confoort, gekocht bij de heer de Vooijs, goud en 

zilverwinkelier te Gouda. 

Verder was hij commissaris van het openbaar 

tekenonderwijs, 1e luitenant in de Goudse schut-

terij, secretaris van de krijgsraad en kwartier-

maker. Hij heeft zijn hele leven in Gouda ge-

woond, eerst aan de Lage Gouwe 136 en later 

aan de Westhaven 17/18. 

 

In de Goudsche Courant van 13 oktober 1897 

verscheen na zijn overlijden het volgende be-

richt: “Heden overleed tot onze droefheid na een 

langdurig en smartelijk lijden onze geliefde 

Echtgenoot en Vader, de heer D.J. van 

Vreumingen Dz in de ouderdom van bijna 79 ja-

ren.” Onder grote belangstelling werd hij begra-

ven op de Algemene Begraafplaats aan de Prins 

Hendrikstraat. 

 

 
 

KATTENBORREL OP 16 AUGUSTUS 
Door Peter Schönfeld 

 

Op 16 augustus a.s. houden we vanaf 20.30 

uur ‘s avonds op de binnenplaats van huize 

Kattenburcht voor de derde maal de jaarlijkse 

“Kattenborrel” voor bewoners van de Kattensin-

gel en haar zijstraten. Alle bewoners van deze 

straten zijn van harte welkom. Het is hierbij de 

gewoonte zelf drankjes en hapjes mee te nemen 

om de kosten laag te houden. Volgende maand 

wordt de bekende maar wel vernieuwde affiche, 

die door Martine de Boer van het bureau Excello 

is gemaakt, weer bij iedereen in de bus gedaan. 

 

NB: Als andere straten in onze wijk Nieuwe Park 

een dergelijke straatborrel willen organiseren, 

dan is het wijkteam bereid hier financieel (max. 

€ 150) in te participeren. Indien gewenst kun je 

hierbij gebruik maken van de partytenten en 

biertafels, die het wijkteam onlangs heeft aan-

geschaft. Je kunt in zo’n geval het beste contact 

opnemen met Peter Schönfeld (0641836684) of 

p.schonfeld@kabelfoon.net of iemand anders 

van het wijkteam. 

 
INTERVIEW MET  

GERI VAN ITTERSUM 
Door Toos van der Gaarden  

 
Geri werd in 1947 in Zwolle geboren. Na de 

middelbare school ging hij in Amsterdam fysi-

sche geografie studeren. Na zijn studie heeft hij, 

voordat hij naar Gouda kwam, op verschillende 

plaatsen gewoond. Zo heeft hij als leraar aard-

rijkskunde op Texel gewerkt, is daarna door de 

Verenigde Naties uitgezonden naar Senegal en 

India. Daarna werkte hij als projectleider bij In-

genieursbureau Oranjewoud in Heerenveen. 

In 1996 is hij vandaar vertrokken naar het 

Goudse Van Bergen IJzendoornpark. Sinds 10 

jaar is hij zelfstandig adviseur ruimtelijke orde-

ning en infrastructuur en heeft hij kantoor aan 

huis. Geri is getrouwd met Marijke en samen 

hebben ze vier kinderen. Sinds kort zijn ze de 

trotse grootouders van een kleinzoon.  

 

Hoe raakte Geri betrokken bij het wijkteam? 

Toen hij pas in Gouda woonde ging hij een keer 

bij het toenmalige buurthuis aan de Winterdijk 

op bezoek. En werd daarna direct gevraagd voor 

de werkgroep ruimtelijke ordening. Dat werd het 

begin van een periode van acht jaar in het be-

stuur van het wijkteam, waarvan vijf jaar als 

voorzitter. Er zijn in die periode veel dingen ge-

beurd en er staan ook nog veel dingen te gebeu-

ren. 

 

 
Geri van Ittersum 

 

Nadat hij gestopt was als bestuurslid van het 

wijkteam is hij het werk in de wijk niet verge-

mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
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ten. Hij denkt mee in de commissie groen en 

met name het parkgedeelte heeft zijn aandacht. 

Ook heeft hij zich herhaaldelijk verdiept in ver-

keerssituaties. Hij maakt zich zorgen over de 

parkeergarage die bij het station gepland is en 

dan vooral over de gevolgen voor het verkeer 

door het park. Volgens Geri is het een dynami-

sche periode voor onze wijk. Veel bouwplannen 

met alle ongemakken en consequenties voor de 

wijk. Vaak duurt het heel lang voor duidelijk is 

wat er echt gaat gebeuren. Het overleg met de 

gemeente is soms ook heel moeizaam heeft hij 

wel ervaren. 

 

Geri is nog niet van plan met pensioen te gaan; 

als zelfstandig adviseur wil hij nog een poosje 

doorgaan. Hij maakt wel tijd voor zijn hobby’s: 

zo heeft hij zich verdiept in bruggen en sluizen 

en daar ook over geschreven. Nu wil hij zich be-

zig houden met kerkgenootschappen in onze 

wijk. Verder is hij voorzitter van de Goudse Fo-

toclub met ongeveer 35 leden.  

Marijke en Geri wandelen ook graag: heel veel 

wandelroutes in Nederland hebben ze gelopen. 

Ze zijn ook op weg naar Compostella: ze zijn nu 

in de Pyreneeën aangeland. Na het busongeluk 

van 2½ jaar geleden heeft hij zich een periode 

lang slechts moeizaam kunnen voortbewegen 

maar gelukkig is hij inmiddels voldoende her-

steld om weer flinke wandelingen te kunnen 

maken. 

 

Ze wonen met groot plezier in hun huidige wo-

ning, een uniek huis uit 1917. Het is het oudste 

huis in dit deel van het park. Eerst hadden ze 

het idee daar slechts tijdelijk te gaan wonen, 

maar inmiddels zijn ze er helemaal gewend. 

Maar ze genieten ook dagelijks vanuit hun huis 

van het schitterende uitzicht en van de regelma-

tige terugkerende bruiloften in het park. 

 

DE STATIONSKERK 
Door Geri van Ittersum 

 

In de consistoriekamer van de Kerk van de Ge-

reformeerde Gemeenten in Nederland aan het 

Stationsplein, kortweg de Stationskerk, gaat het 

gesprek al snel over de bouwplannen van Mulit 

Vastgoed. De heren De Groot en Van Zijverden, 

beiden lid van de kerkenraad zijn er niet gerust 

op dat de kerkelijke bijeenkomsten bij realisatie 

van de plannen nog wel ongestoord plaats kun-

nen vinden. Ze vinden ook dat voldoende eigen 

parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van de 

kerk gewaarborgd moeten blijven. Dit moet be-

slist  nog in het plan worden ingepast, ook om 

overlast voor de buurt te voorkomen. Pas nog 

heeft men daar in de gemeenteraad zijn zorgen 

over uitgesproken. 

 

De kerk zelf is niet in het geding. Hij is gebouwd 

in 1936 en in de stijl van de Amsterdams school 

ontworpen door architect Van Boven. De aan-

nemer Smit, destijds ouderling van de kerk, 

nam het werk aan voor ca. 53.000 gulden. Men 

noemde de kerk toen in de volksmond Oranje-

kerk omdat de gemeente, vanaf de stichting in 

1910 tot de ingebruikname van de kerk samen-

kwam in de zaal van Oranje-Nederland aan de 

Turfmarkt. Dit gebouw is inmiddels gesloopt en 

op de plaats ervan staat nu ’t Brandpunt. 

 

De kerk heeft de bombardementen van novem-

ber 1944 doorstaan, maar niet geheel schade-

loos. Het verloor duizenden dakpannen en de 

glas in loodramen werden vernield.  

 

In 1953 voltrok zich een schok van geheel ande-

re aard. Er ontstonden landelijk diepgaande me-

nings- verschillen over theologische kwesties. 

Dit leidde er toe dat er een splitsing tot stand 

kwam binnen de Gereformeerde Gemeenten, 

ook in Gouda. Een deel splitste zich af en ging 

verder onder de naam Gereformeerde Gemeen-

ten in Nederland. Hiertoe behoort de Stations-

kerk. Het andere deel ging verder onder de 

naam Gereformeerde Gemeenten. Hiertoe be-

hoort de kerk aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 

In 1980 heeft de gemeente zich vanwege een 

theologisch meningsverschil afgescheiden en 

verenigde zich met een aantal andere gemeen-

ten tot de Gereformeerde Gemeenten in Neder-

land buiten verband. In 2009 is Gouda weer te-

ruggekeerd binnen het verband.  

 

 
Interieur Stationskerk 

 

De Groot, scriba, ofwel secretaris van de ker-

kenraad, begrijpt dat dit voor buitenstaanders 

verwarrend is. Hij wil zelf liever de goede sa-

menwerking tussen de Goudse gemeenten be-

nadrukken dan uitweiden over de verschillen in 

de interpretatie van de Bijbel.  

 

De gemeente van de Stationskerk telt nu ruim 

800 leden (zowel doopleden als belijdenisleden) 

en het aantal groeit. Landelijk zijn het er ca. 

25.000. Bijna alle leden bezoeken de kerk twee 

keer op zondag: om tien uur en om half zeven. 

De vaste predikant is sinds anderhalf jaar Ds. 

Schultink. De vervulling van de vacature heeft 
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het aantal leden doen toenemen. Bewoners van 

huize Winterdijk die de kerk niet kunnen bezoe-

ken, beluisteren de diensten via de kerktelefoon. 

De Gerbrandykerk in Gouda Noord behoort ook 

tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

en heeft ongeveer evenveel leden. Het is een 

aparte gemeente met een eigen kerkenraad. 

 

Als de naam “zwarte kousen kerk” valt, moeten 

beide heren een beetje lachen. Ze ervaren het 

zeker niet als beledigend, eerder als een eer. 

Volgens Van Zijverden werd het vroeger de 

“zwarte petten kerk” genoemd en daarmee 

symboliseerde het de sobere levenshouding en 

het afzien van pracht en praal. Deze houding 

betekent in deze tijd ook dat de leden afzien van 

televisie en dat zij internet voorzien van een fil-

ter. Het zijn regels waar de leden zich aan hou-

den, maar het is vrijwillig en beslist niet zo dat 

de kerkenraad dit bij de mensen thuis komt con-

troleren.  

 

Naast de kerk aan de Vredebestzijde staat de 

pastorie. Deze is tegelijkertijd met de kerk ge-

bouwd. Nu is hij niet meer als zodanig in ge-

bruik. Momenteel zijn er studenten uit de kerke-

lijke gemeenten in gehuisvest. Komend vanaf 

het station is de kerk verscholen achter een 

paar monumentale bomen. Je waant je bijna op 

een dorpsplein. Toch is het een reëel scenario 

dat deze bomen plaats moeten maken voor een 

parkeergarage. En niet alleen de kerkgangers 

zullen dat betreuren. 

 

U BENT WELKOM IN GOUESTEIN! 

DOOR  
 

Het Grand Café is geopend van maandag tot 

en met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geo-

pend van 10.00 uur tot 14.00 uur. 3 gangen 

menu € 11,50 (Leden van Comfort à la carte 

€10.) U wordt verzocht om 3 werkdagen van te 

voren te reserveren bij de receptie tel: 515655. 

 

- Zaterdag 7 juli 14.30 uur: Streekverhalen 

in Zuid Hollands dialect door dhr. Hoogendijk 

in de Plaza. Bewoners gratis. Koffie /thee 

voor bezoekers € 1. 

 

- Woensdag 11 juli 14.30 uur: Optreden 

door Peter Dons in de Plaza. 

Peter Dons uit Bergambacht 

brengt een gezellig en gevari-

eerd liedjesprogramma met 

luisterliedjes en meezingers! 

Toegang voor bewoners van 

Gouwestein gratis. Voor be-

woners uit Gouwestaete, Bin-

nenhof en leden Comfort à la 

Carte € 4 incl. drankje. Voor 

bezoekers uit de wijk en niet leden € 5 incl. 

drankje.  
 

- Woensdag 25 juli 12.30 uur: Gezamenlij-

ke Barbecue maaltijd. Bij mooi weer op het 

terras van Gouwestein. Bij kou binnen in het 

Restaurant. Bewoners Gouwestein gratis Le-

den Comfort à la carte € 17,50 incl. drankje 

Niet leden € 20 incl. drankje. A.U.B. inschrij-

ven bij de receptie vòòr 8 juli! 

 

Comfort à la Carte  

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 

of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het 

Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te wor-

den van Comfort à la Carte.(ook voor familiele-

den van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u 

met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van 

onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en 

mee doen met alle activiteiten. Voor meer in-

formatie kunt u contact op nemen met de cliën-

tadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren 

zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

 

Gouwestein zoekt enthousiaste vrij-

willigers 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 verkrij-

gen bij Lynet Mechielsen. 

 

 
 
BRUISPUNT 5 JUNI 2012 
Door Dorien Ketel  

 
Afgelopen dinsdagavond 5 juni was er weer een 

Bruispunt in de Koffiefabriek aan de Nieuwe 

Markt. Wellicht heeft u weleens gehoord van de 

website www.goudabruist.nl? Een initiatief van 

de Ideeënbrouwerij om Gouwenaren met elkaar 

te verbinden. Via de genoemde website worden 

‘we’ digitaal gelinkt, met een Bruispunt is er een 

‘IRL-ontmoeting’ ( IRL= In Real Life = In Leven-

de Lijve).  

 

Tijdens het Bruispunt worden (nieuwe) initiatie-

ven aangekondigd met korte presentaties. De 

Kunst van Kringloop (aan de Spoorsingel 35) 

vertelde over een nieuw idee ‘Maak van je hart 

geen moordkuil, scherven brengen geluk’. Het is 

zeker de moeite waard om hier eens een kijkje 

te gaan nemen! Een andere presentatie was van Peter Dons 

http://www.goudabruist.nl/
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het kaasfeest 2.0 wat op 27 oktober gaat ge-

beuren. Ook presenteerde Boven de Zevende 

Verdieping hun nieuwe productie ‘Oer-boer’ op 

13 t/m 15 september. Helaas zijn alle kaarten 

daarvoor al verkocht! www.oer-boer.nl/ 

 

Een ander initiatief heeft u wellicht gezien tij-

dens de Dag van het Park: een compliment die 

met een klein kaartje werden uitgedeeld. Deze 

kaartjes zijn op diverse plekken in de stad op te 

halen, zo kunt u uw waardering laten blijken 

voor alles wat goed gaat. Bent u op twitter ac-

tief dan kunt u #complimentonline gebruiken in 

uw tweet. De complimentenkaartjes in deze wijk 

kunt u afhalen bij Dorien Ketel, Kleine Johan-

nesstraat 5. Uiteraard zijn de kaartjes gratis, 

net als de complimenten zelf (die moet u wel 

zelf schrijven). 

 

Na de aankondigingen werd er nog ‘gebrouwen’: 

het samen overleggen over een idee. Deze keer 

ging iedereen uit dezelfde wijk aan tafel. De 

binnenstad was goed vertegenwoordigd, en net 

als de wijk Stolwijkersluis was ook onze wijk, 

Nieuwe Park met 3 vrouwen vertegenwoordigd.  

Op een kaart gaven we onze favoriete plek in de 

wijk aan en overlegden we wat er verbeterd kan 

worden en hoe we dat zelf zouden kunnen aan-

pakken.  

 

Onze ideeën zijn:   

- Een nieuw project met het Goudkistje (o.a. 

met de nieuwbouwwoningen de 

Verspuystraat e.o. en het nieuwe Rode 

Dorp) 

- Een ludieke anti-hondenpoep actie (vlagge-

tjes erin steken) 

- Een vlindertuin/ ecologisch hoekje/ insec-

tenhotel 

- Blikvangers aan het eind van de Winterdijk 

voor al het zwerfafval 

- Het uitbaggeren van het water rondom de 

weg naar de Hoogvliet. Er ligt genoeg zwerf-

afval maar er is geen mogelijkheid om erbij 

te komen. Zelfs een kano is nog te diep voor 

sommige plekken.  

- Het station en de Vredebest opleuken 

- Een (kinder)buurtburgemeester 

- Gezamenlijk meedoen op 21 september met 

KLEAN (Klagen Loont Echt Absoluut Niet), 

een landelijkse schoonmaakactie. Als ieder-

een dagelijks 1 stuk zwerfafval opruimt is 

het hele land in 1 dag schoon! 

- Gezamenlijk meedoen met de burendag op 

22 september (met bv het Goudkistje pro-

ject.) 

 

Wat kunt u nu zelf al doen?  

- Een vlaggetje in de hondenpoep steken 

- Een insecten hotel maken (boor gaatjes in 

een boomstam, leg de boomstam op z’n 

kant met de ingang naar het zuiden). Zo 

creëren we leefruimte voor diverse insecten 

waaronder de uitstervende bij! 

- Elke dag 1 stuks zwerfafval opruimen! 

- Meedoen op de burendag en uw buren en-

thousiast maken om ook een Goudkistje op 

te hangen.  

- Aanmelden op www.goudabruist.nl en aan-

geven dat u in Nieuwe Park woont. Voeg een 

mooie foto van uzelf toe zodat we elkaar op 

straat kunnen herkennen. Een bezoek bren-

gen aan het volgende Bruispunt in de Koffie-

fabriek is ook een echte aanrader.  

 

We komen zeker terug op de overige acties en 

activiteiten. Wie wil er nou niet de nieuwe bur-

gemeester worden van Nieuwe Park! 

 

 
 

GSG HET SEGMENT WINT DE 

GOUDEN SCHOOLBANK  
Door Arjan Koops, directeur van ‘t Segment 

 

De Gouden Schoolbank is een tweejaarlijkse 

jaarlijkse prijs voor een school uit het voortge-

zet onderwijs die een bijzondere prestatie 

heeft  geleverd. Leerlingen spelen daarbij 

een  hoofdrol. Telkens wordt een bepaald 

schooltype belicht.  

 

Dit jaar stond het praktijkonderwijs centraal 

binnen de Gouden Schoolbank .Trots op Prak-

tijkonderwijs is een wedstrijd waaraan bijna elke 

praktijkschool  meedoet. Praktijkscholen konden 

laten zien welke bijzondere initiatieven zij heb-

ben genomen voor hun leerlingen. Een eigen 

winkel, een waar restaurant, branche-cursussen, 

praktijk-afdelingen, individuele routes voor leer-

lingen, uitzonderlijke talenten of een succesvolle 

stageplek. Daarnaast spelen zaken als pedago-

gisch klimaat, kwaliteit van docenten, visie, op-

brengstgericht werken ook een belangrijke rol. 

En 6 juni was het dan zover! Een fantastische 

happening in Delft onder leiding van Ali B. Uit de 

5 genomineerde scholen werd de beste school 

voor Praktijkonderwijs gekozen.  

 

EN JA HOOR…..GSG HET SEGMENT HAALDE DE 

EERSTE PRIJS BINNEN! Een prachtig beeld (de 

http://www.oer-boer.nl/
http://www.goudabruist.nl/
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gouden schoolbank), 5000 euro en een mooie 

oorkonde! De leerlingen mogen bepalen waar-

aan het geldbedrag besteed wordt! Het juryrap-

port werd voorgelezen en was lovend! “ 

 

Het juryrapport:   

“GSG Het Segment is ambitieus, opbrengstge-

richt en haalt het maximale uit leerlingen. Het 

individuele ontwikkelplan is het instrument 

waarmee de school komt tot een goede match 

tussen onderwijsaanbod en de wensen en ambi-

ties van leerlingen. Voorbereiding op de ar-

beidsmarkt neemt een belangrijke plaats in op 

school. De school heeft een uitstekend pedago-

gisch klimaat, vakkundige medewerkers en een 

zeer uitgebreid onderwijsaanbod! De leerlingen 

zijn supertrots op hun school”. 

 

 
 

 
Noot van de redactie 

Nog meer lof. Begin juni is het meiden voetbal-

team van Het Segment kampioen van Nederland 

geworden van alle praktijkscholen.  Tjongejonge 

dat we dat allemaal in onze wijk hebben!!  De 

voorzitter van het wijkteam heeft ook namens u 

allen een bos bloemen bezorgd. We moeten die 

meiden maar eens uitdagen voor een partijtje 

tegen meiden uit de wijk op ons beider trap-

veld.  Animo?  

 

ONZE WIJKAGENT,  
DE HEER R. VAN RIEL 
Door Jos Cremers, coördinator Buurtpreventie 

 

In de vergadering van het Buurtpreventie Team 

“Nieuwe Park” op 25 april overviel   onze wijk-

agent, de heer R. van Riel, ons met de medede-

ling dat hij met ingang van 19 mei j.l. ander 

werk is gaan doen  binnen de politie organisatie. 

Zoals het zich nu laat aanzien gaat hij dit werk  

doen voor een periode van 3 maanden.  

 

Dit betekent dat de heer H. Graafland nu als 

enige de functie van wijkagent voor de drie wij-

ken,  “Binnenstad”, “Raam” en “Nieuwe Park” 

moet gaan invullen. Hierdoor kan hij slechts een 

deel van het belang van onze wijkzorg waarne-

men.  

 

In een brief van  9 mei 2012, van het Buurtpre-

ventie Team “Nieuwe Park” aan de politie Hol-

lands-Midden, hebben we onze zorgen verwoord 

en met klem verzocht om voor vervanging te 

willen zorg dragen voor de heer R van Riel.  Wij 

vinden het uitermate belangrijk dat de gebruike-

lijke wijkzorg en het bestaande Buurtpreventie 

Team overleg  met de wijkagent op de normale 

wijze doorgang kan vinden.  

 

In de antwoordbrief van de politie Hollands-

Midden op ons schrijven benoemen ze een aan-

tal maatregelen om op een professionele wijze 

gestalte te geven aan zowel de bereikbaarheid 

en aanspreekbaarheid als toezicht in de wijk 

“Nieuwe Park”. 

Zo zal de wijkagent, de heer Henk Graafland, al-

le bijeenkomsten van ons periodieke buurtpre-

ventieoverleg bijwonen en zal tevens als ons 

aanspreekpunt fungeren. Indien hij verhinderd 

is zal iemand van het Team Gouda van de politie 

Hollands-Midden hem vervangen,  

Voorts is er extra surveillance capaciteit vrijge-

maakt voor daadwerkelijk toezicht en het uit-

voeren van controles in onze wijk, zoals bijvoor-

beeld overlast in het park. 

 

Daarnaast is het Team Gouda van de politie  

Hollands-Midden dit jaar gestart met gebiedge-

bonden medewerkers waardoor er naast de 

wijkagenten ook (hoofd) agenten aan onze wijk 

verbonden zijn die binnen hun reguliere dien-

sten extra toezicht houden in onze wijk. 

 

Als buurtpreventie team zijn we uiteraard zeer 

content met deze zeer positieve opstelling en 

invulling van de politie Hollands-Midden voor de 

vervanging van onze wijkagent Rob van Riel en 

de zorg voor onze wijk. 

 
KUNSTMAKELAAR 
Door Marrianne Waalwijk 

 
Tijdens de Dag van het Park is ook een ansicht-

kaart met het Winterdijkgedicht van Klara 

Smeets gepresenteerd als u hiervoor belang-

stelling heeft kunt u er een paar gratis ophalen 

bij Marrianne of Manon. 

 

Het beeld van het uiltje staat er bijna, nog de 

laatste loodjes (in dit geval centjes). Op woens-

dag 19 september is om 10.00 uur de officiële 

onthulling door wethouder Daphne Bergman. 

 
DAG VAN HET PARK DRUK BE-

ZOCHT ONDANKS WEINIG ZO-
MERSE OMSTANDIGHEDEN 
Door Wilma Neefjes 

 
Het miezerde flink, het was onaangenaam kil en 

de wind trok met flinke kracht zelfs takken van 

de bomen. In deze omstandigheden begon een 

grote groep buurtbewoners zaterdag 9 juni rond 

http://segmentgouda.nl/wp-content/uploads/2012/06/foto2.jpg
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het middaguur met de opbouw voor de Dag van 

het Park in het Van Bergen IJzendoornpark 

naast Villa Honk. Prachtige nieuwe door het 

wijkteam gekochte tenten stonden in een mum 

van tijd overeind. Helaas was de wind zo sterk 

dat lichte schade werd opgelopen en de tech-

neuten in het team maatregelen moesten ne-

men om de effecten van windvlagen te tempe-

ren en de tenten opnieuw te verankeren. Ook 

nieuw aangeschaft door het wijkteam zijn bier-

banken en tafels, die voorzien werden van 

kleurrijke plastic hoezen genaaid door Manon 

Vonk. Informatiemateriaal van de creagroep met 

mooi gemozaïekte klompen en algemene infor-

matie van het wijkteam en de eerder gemaakte 

rondwandeling door de wijk werden uitgestald. 

Koffie/thee, een suikerspinmachine werden aan-

gesloten op een door de familie Guchelaar ter 

beschikking gestelde stroomaansluiting. De poli-

tie kwam nog even een kijkje nemen, maar na 

een blik op de vergunning, die coördinator van 

de organisatie Marrianne Waalwijk bij de hand 

had, was alles prima in orde. 

 

 
touwlopen 

 

Traditioneel zou de middag aanvangen met het 

bekendmaken van de winnaar van de taarten-

wedstrijd. Helaas was dit jaar de animo onder 

wijkbewoners om te bakken niet zo groot. De 

organisatie kwam dan ook vooral zelf met een 

grote variëteit aan taarten van chocoladesoesjes 

en versierde cakejes tot een wor-

tel/noten/rozijnentaart met een afwerking van 

mascarpone, waarmee de taartenwedstrijd werd 

gewonnen. Anouschka, taartenkunstenaar bij 

eerdere edities van de Dag van het Park, reikte 

de prijs uit. Het ingehuurde eenmanscircus Han-

nes stalde een breed assortiment aan circusma-

teriaal uit waar kinderen mee konden oefenen 

alvorens via een show een instructie werd gege-

ven hoe je er mee aan de slag kunt gaan. Jong-

leren, hoelahoep, balanceren op een touw, fiet-

sen met één wiel, etc……… . Ondertussen geno-

ten andere gasten van een stukje taart en koffie 

/thee van de bar met onder andere Wies Steen-

land en Lianne van Rooijen aan het roer, en 

werden kinderen geschminkt door o.a. Marleen 

de Rooij volgens een zelf gekozen ontwerp. Op 

pony’s van GSG Het Segment konden de jonge-

re kinderen een ritje maken; zoals altijd weer 

een heel geslaagde attractie.  

 

Na een rustige start telde ik op het moment dat 

ik om iets na drieën huiswaarts keerde voor be-

zoek zo’n honderd gasten. En later volgden er 

nog veel meer hoorde ik, mede omdat het weer 

iets opknapte. Gefeliciteerd organisatie met de-

ze wederom geslaagde Dag van het Park! Plan-

nen voor volgend jaar worden al weer gesmeed; 

de eerste ideeën zijn per mail uitgewisseld in 

het team.  

 

WEDSTRIJD TAARTBAKKEN 
Onderdeel van het programma voor De Dag van 

het Park was een wedstrijd taartbakken.  Hier-

onder het recept van de winnende taart. Voor 

degenen die het mopje over de worteltjes-taart 

kennen is het goed om te melden dat dit geen 

grap is.  Dat mopje gaat zo: Er stapt een konijn 

de dierenbanketbakkerszaak binnen en vraagt of 

ze een worteltjes-taart hebben. Nee, dat hebben 

ze niet. Een week later hetzelfde en zo twee 

maanden lang. Dan plotseling is het antwoord 

‘ja, we hebben er één gebakken’.  Waarop het 

konijn reageert met: ‘vies hè’ en de zaak ver-

laat. Volgens de bezoekers was deze taart heer-

lijk, dom konijn.  

 

RECEPT VAN DE WINNENDE WORTELTJES 

TAART. 
 

Voor het maken van een over-

heerlijke worteltaart zijn geen 

grote bakkunsten vereist. 

Wat heb je precies nodig? 

 

Voor de taart: 

- Een bakblik, 

- 2 pakken cake mix met de daarbij behoren-

de ingrediënten, dit verschilt per cake mix! 

- Wortelen (ongeveer 3 stuks) 

- ±100 gram pecanoten  

- ±100 gram walnoten 

- Blanke rozijnen.  

- ± 1 theelepel Kaneel 

 

Voor het glazuur: 

- Kom en spatel 

- Mascarpone  

- Basterdsuiker/ poedersuiker  

- Citroen + citroen rasp  

 

Voor dat je met de cakemix ga beginnen hak je 

de noten fijn, wel je de rozijnen en rasp je de 

wortel. Maak de cake mix volgens de instructies, 

rasp de wortelen door het beslag dit kun je doen 

naar eigen inzicht. Er moet voldoende wortel 

zichtbaar zijn. Zelf had ik er 3 middelgrote wor-

tels doorheen gedaan. Voeg dan de gehakte no-

ten, de gewelde rozijnen en de kaneel toe. Roer 

alles goed door elkaar en je beslag is klaar. 
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Giet alles in de bakvorm en plaats het in de 

oven en nu wachten maar! 

Het duurt tamelijk lang voordat de cake gaar is 

dus hou dit goed in de gaten. Zelf had ik hem 2 

uur in de oven dit was een uur langer dan op de 

verpakking stond. De oven had ik ook ongeveer 

10 graden lager gezet dan op de advies tempra-

tuur zodat de cake niet uitdroogt. 

Als de cake in de oven staat dan kun je het gla-

zuur maken. Roer de mascarpone en de suiker 

door elkaar heen. Voeg de suiker naar smaak 

toe doe de citroensap en rasp er doorheen, 

proef het tussendoor en voeg eventueel extra ci-

troensap of suiker toe. Als de taart klaar is en 

afgekoeld dan kun je met een spatel het glazuur 

erop brengen. Je kunt er ook voor kiezen om het 

glazuur apart te serveren. 

En dan smullen maar! 

 

HEERLIJKE HAPJES VAN HET 
SEGMENT 
 

Evenals voorafgaande jaren hebben we tijdens 

De Dag van het Park weer kunnen genieten van 

heerlijke hapjes van GSG Het Segment. Docent 

Jos en leerlingen Bo en Mourad hebben deze 

keer de hapjes voorbereid. Het was heerlijk! 

 

 
Docent Jos en leerlingen Bo en Mourad 

 

DAG VAN HET PARK 
Door Marrianne Waalwijk 

 

De weerman beloofde heel de week dat het weer 

beter zou worden maar helaas stevige wind en 

wat gemiezer. Maar alles was geregeld dus de 

tenten werden opgezet. Hele mooie tenten, die 

heel handig en makkelijk opgezet kunnen wor-

den zeker als het niet te hard waait. Henk van 

circus Hannes en co. was er en precies op tijd 

arriveerde het draaiorgel va Adrie Vergeer. 

Zo kwam de sfeer er toch goed in.  

 

Gelukkig hebben toch zo’n honderd bezoekers 

en veel kinderen ons die middag bezocht, Manon 

won de taartenwedstrijd. Jonge en oude meiden 

probeerden het hoelahoepen, en ander circus-

materiaal. Kinderen werden door Marleen en 

Manon en de buurvrouw prachtig geschminkt.  

Onder de vakkundige leiding van Henk leerden 

de kinderen wat circuskunstjes. Kijkt u op you 

tube: De dag van het Park 2012 Gouda. 

Lekkere hapjes van het Segment en de paardjes 

waarop de kleinsten een rondje konden maken 

Kortom het was toch echt feest!  Alle medewer-

kers weer ontzettend bedankt voor jullie inzet! 

Op naar het volgende jaar! 
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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 

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 

 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

Jaap Addicks Crabethstraat 67 tel 584355 

Anne-marie Blok  Van Bergen IJzendoornpark 20 tel 672141 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 tel 524996 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 tel 522508 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 tel 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 tel 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 tel 585357 

Jos Cremers Kattenburcht 1 tel 550442 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

Gemeente, wijkcoördinator Ingrid Vink tel 588410 

Factor-G, wijkconsulent Mirjam Schoonderwoerd tel 06 – 52357278 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux tel 597070 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

Politie, wijkagenten Rob van Riel - Henk Graafland tel 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld tel 589168 

Cyclus Piet Streng tel 547500 

 

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 en 

Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10 , tel. 602494 

Groep 8: Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442 

Groep 9: Kattensingel 44c en volgende – vacature 

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 – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955 

 

AGENDA 

30 juni  Straatborrel GMF terrein 

9 juli 19.30 uur wijkteamvergadering Gouwestein 

Uiterlijk 

1 aug 

 Inleveren bedrijfsplan voor winkels 

Vredebest / Spoorstraat 

Bij Jaap Addicks 

jaap.a.wijkteam@gmail.com 

16 aug  Straatborrel Kattensingel 

29 aug 18.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

8 sept  Open Monumentendag Het park 

12 sep  Creacafe SBB 

19 sept  10.00 uur Onthulling van het beeldje van het 

uiltje 

Moreauhof 

22 sept  Burendag  

10 okt  Crea cafe SBB 

14 nov  Crea cafe SBB 

12 dec  Crea cafe SBB 

 

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
mailto:i.tielman@gmail.com
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/

