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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 

Allereerst wijs ik u nog graag een keer op de 

jaarlijkse bewonersavond die aanstaande maan-

dag 26 maart wordt gehouden in de praktijk-

school Het Segment, ingang de zijweg aan het 

Van Bergen IJzendoornpark bij de vogelkooi. U 

kunt vanaf kwart over zeven informatie opsnui-

ven en de vergadering begint om acht uur. Wij 

zorgen voor de koffie en later nog wat andere 

drankjes.  

 

U zult in dit nummer veel aandacht aantreffen 

voor de blunder die gemaakt is op de kop van 

de Winterdijk, waar vijf prachtige populieren zijn 

omgezaagd die hadden moeten blijven staan. 

Velen zijn heel verdrietig geworden toen ze de 

ravage zagen. Hoe kan zoiets gebeuren? Zelf 

heb ik er een eenvoudige verklaring voor: het 

kan de gemeente allemaal niet zoveel schelen. 

Dit is ook niet de eerste keer dat we in de wijk 

rare dingen met bomen meemaken. Er werden 

een paar jaar geleden drie monumentale bomen 

in het park aangewezen die om moesten. We 

protesteerden en gingen zelfs naar de Bezwa-

rencommissie. Vijf minuten voordat de vergade-

ring daar begon trok de gemeente het plan te-

rug. Recent nog moesten er bomen om bij de 

Leeuwenpoort. Toen we om uitleg vroegen wist 

men niet meer precies om welke bomen het ei-

genlijk ging.  

 

 
De omgehakte bomen 

 

En de kaalslag aan de noordkant van het spoor 

twee jaar te vroeg zal iedereen zich ook nog wel 

herinneren. Bomen nou ja, maar ze moeten niet 

in de weg staan. Het is nu zo dat de gemeente 

aan Cyclus vertelt wat er moet gebeuren en dat 

Cyclus weer iemand inhuurt. Gelooft u dat alle 

relevante informatie ongeschonden het eindpunt 

haalt? De gemeente is wel geschrokken, we 

werden snel opgebeld. En men erkende dat er 

een stomme fout was gemaakt. Maar dit is zelfs 

geen voorbeeld van ‘Als het kalf verdronken is 

dempt men de put’, want zo gaat het een vol-

gende keer weer.  

 

Het wijkteam heeft een persbericht laten uit-

gaan dat u naast een paar reacties van  verdrie-

tige wijkbewoners in dit nummer terugvindt.   

 

We eindigen positief over bomen: onze hartjes-

boom bij de ingang van Gouwestein vormt 

prachtige knoppen. Ondanks de bruine bladeren 

in juli heeft de boom de afgelopen dorre zomer 

overleefd.   

 

Ik heb een gesprek gehad met Sjaak de Keijzer, 

die zo’n vijfendertig jaar als stedenbouwkundige 

bij de gemeente Gouda heeft gewerkt. Hij is nu 

een paar jaar met pensioen, maar nog steeds 

zeer betrokken bij alles wat er in Gouda gebeurt 

en actief op vele terreinen. Een wijkbewoner die 

we in ere moeten houden en die we zeker zullen 

opzoeken als we een advies nodig hebben.  

 

SJAAK DE KEIJZER 
Door Sjaak de Keijzer zelf en een beetje Ton Kooijman 

 

In de week waarin per vergissing vijf prachtige 

bomen langs de Winterdijk zijn neergehaald heb 

ik een interview met Sjaak de Keijzer. Hij heeft 

zelf een beschrijving beschikbaar die ik dank-

baar voor dit artikel gebruik. Daarvoor hanteer 

ik de standaardletter. Aanvullingen daarop die 

uit het interview komen vindt u in cursief ge-

drukt.  

 

Sjaak de Keijzer 

Ik ben geboren op 14 augustus 1943 in Gouda, 

in de wijk Kort Haarlem, de Josephbuurt. Onze 

stad hield toen nog op bij de Joubertstraat.  

We speelden als kinderen heel vaak in de polder 

die vlak achter de Josephbuurt begon.  

 

In 1967 ben ik met Janny Prinsenberg getrouwd. 

Wij hebben twee kinderen: Marjolijn en Joost. 

We hebben eerst op de Markt van Gouda ge-

woond. In 1972 zijn we naar de Van Be-

verninghlaan verhuisd. 

 

Onze buurt 

We wonen nu al bijna 40 jaar met veel plezier in 

het Nieuwe Parkgebied. Het is een prachtige ge-

varieerde buurt gelegen tussen NS-station en 

binnenstad in een parkachtige omgeving. Van 

Bergen IJzendoornpark, Van Beverninghlaan, 

Van Swietenstraat en Crabethstraat hebben een 

geheel eigen monumentale uitstraling die bij-

draagt aan het woongenot. Oude monumentale 

huizen vragen om veel aandacht. Een paar jaar 

geleden hebben we de tegeltableaus en sgraffi-

to-decoraties met dieren- en plantenmotieven 

gerestaureerd. Die worden door de mensen die 

door het park wandelen vaak gefotografeerd. 

Een bijdrage aan dat woongenot leveren natuur-
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lijk ook de in de omgeving gelegen plassen en 

polders. Ons grote genoegen is om juist daar te 

recreëren. Sjaak en Janny bezitten in de Reeu-

wijkse plassen een stukje land dat alleen per 

boot te bereiken is en waar ze in de zomer veel 

tijd doorbrengen.  

 

In de Van Beverninghlaan houden we een 

‘Straatboek’ bij. Elk jaar, bij de nieuwjaarsre-

ceptie die onze laan organiseert, wordt dat boek 

doorgegeven aan een volgende gast-bewoner. 

Zo ontmoet je je medeburen in elk geval één 

keer per jaar. Dit geeft een goed buurtgevoel 

waar de hele laan ieder jaar weer enthousiast 

aan meedoet. Vroeger toen er nog meer kin-

deren op straat speelden werden er meer dingen 

met elkaar georganiseerd, zoals: ijsfeest op de 

bevroren vijver (een van de eerste vijvers in de 

stad) en speurtochten met kinderen door het 

park. Maar we trekken nog steeds samen op als 

er zaken aangekaart moeten worden bij de ge-

meente.  

 

Mijn werk 

Na mijn studie aan de TU Delft voor bouwkundig 

ingenieur en militaire diensttijd ben ik in 1971 in 

dienst getreden bij de gemeente Gouda. 

Voor zijn afstudeeropdracht in Delft zocht hij 

een onderwerp dat met Gouda samenhing. Hij 

had drie mogelijkheden: een ontwerp voor het 

winkelgebied ‘De Nieuwe Markt’, een ontwikke-

lingsplan voor de Reeuwijkse Plassen en een 

plan voor de stadsvernieuwing in het ‘Raamge-

bied’. Daar werd toen nog gedacht aan een 

doorgaande weg. Hij studeerde af op het eerste 

project. Zijn uitgangspunt, dat hij zijn hele leven 

heeft gehandhaafd, was om gebruik te maken 

van de energie en de creativiteit die in de stad 

bij de bewoners aanwezig zijn.  

 

Mijn werkgebied bij de afdeling stedenbouw was 

vooral de binnenstad. Ook ben ik medeverant-

woordelijk geweest voor meerdere structuurvi-

sies voor de hele stad. Mijn eerste wapenfeit 

was de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht 

van de Goudse binnenstad in 1979. Mijn laatste 

was de vaststelling van de Stedenbouwkundige 

visie voor de binnenstad en haar randen in 

2006. Een groot deel van het gebied Nieuwe 

Park maakt daar onderdeel van uit.  

Het is goed te beseffen dat deze documenten 

geen wettelijke status hebben, maar een toets-

steen zijn voor ontwikkelingen. Ze liggen ten 

grondslag aan het vaststellen van bestem-

mingsplannen. Vroeger zat er in een bestem-

mingsplan ook een visie op de ontwikkeling met 

een beschrijving van de ruimte daarvoor, te-

genwoordig legt zo’n plan vooral de status quo 

vast. Dat is eigenlijk wel jammer. 

 

Bij mijn werk voor de Gemeente Gouda heb ik 

ervaren wat voor een belangrijke rol het cul-

tuurhistorisch erfgoed speelt bij de ontwikkeling 

van de stad. Het motto van Belvedère ‘behoud 

door ontwikkeling’ is mij daarom uit het hart ge-

grepen. Gedurende 35 jaar heb ik meerdere col-

leges en zeker vier reorganisaties overleefd. Dat 

ik het zolang bij de gemeente Gouda heb uitge-

houden kwam ook omdat ik altijd leuk en ver-

nieuwend werk mocht doen. Over mijn oude 

werkgever heb ik dus niets te klagen. 

Geen klacht over Gouda als werkgever, maar we 

brengen ook de domme kap langs de Winterdijk 

ter sprake. Hoe kan zoiets nou gebeuren? Sjaak 

heeft vergelijkbare ervaringen. Dit soort fouten 

ontstaat omdat de gemeente bijna geen regie 

meer voert. In twee of drie stappen worden 

klussen uitbesteed en de feitelijke verantwoor-

delijkheid komt veel te gemakkelijk ergens an-

ders te liggen. De gemeente realiseert zich on-

voldoende dat ze haar verantwoordelijkheid niet 

kan delegeren en zelf aanspreekbaar dient te 

zijn. Misschien moet er wel een boetebeding 

worden ingevoerd voor het geval de gemeente 

afspraken niet nakomt. Want het gaat te vaak 

en te gemakkelijk fout. Probleem is ook dat 

steeds meer deskundigheid buiten de deur 

wordt gezet, waardoor eigen kennis gaat ont-

breken en het zicht op knelpunten in de stad 

verdwijnt.  

 

 
Sjaak de Keijzer 

 

Na pensionering 

In 2006 ben ik met pensioen gegaan en kon ik 

afstand nemen van de “ruis” van mijn werk. Het 

vertoeven in de stad is daardoor leuker gewor-

den. En niet te vergeten het doorvertellen van 

de anekdotes uit al die jaren. In 2006/7 heb ik 

meegewerkt aan een programma van TV Gou-

westad met de titel: ‘Stadsontwikkeling: plan-

ning of toeval’. De conclusie was toen dat het 

vaak meer ‘planning van toeval’ was. Janny en 

ik zijn allebei druk met vrijwilligerswerk in het 

Goudse. 

Ik als: stedenbouwkundig adviseur van het wijk-

team Korte Akkeren, lid van het Gouds Water-

gilde, lid van de werkgroep ‘Straatnamenboek’ 

van de Historische Vereniging ‘die Goude’, do-

cent cursus Goudologie II en lid van de Commis-
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sie van advies voor de straatnamen. Als advi-

seur van het wijkteam Korte Akkeren heb ik ge-

leerd dat het professionals zou sieren als zij ook 

eens zouden kijken door de bril van de bewo-

ners. 

Sjaak houdt bewust wat afstand van de activi-

teiten binnen de wijk. Dat hangt samen met de 

baan die hij bij de gemeente had, die eventueel 

overleg met de gemeente zou kunnen belasten, 

maar ook met de deskundigheid die al in de wijk 

aanwezig is, zodat advisering minder nodig is. 

 

Open Monumentendag 

Janny zat tot en met vorig jaar met veel plezier 

in het bestuur van de stichting’ Open Monumen-

tendag’. Open monumentendag valt elk jaar op 

de tweede zaterdag van september. Altijd weer 

leuk om te zien dat na een jaar voorbereiding 

deze dag zo succesvol is. Gouda staat dan weer 

op de kaart. Heel veel bezoekers uit het hele 

land die zich vergapen aan de vele monumen-

ten, grachten en plekken die Gouda zo specifiek 

maken. Dit jaar is het thema ‘Groen’. Het Nieu-

we Park is daar een mooi voorbeeld van.  

Houdt u daar alvast rekening mee in uw agenda, 

zaterdag 8 september Open Monumentendag 

met een belangrijke rol voor ons park en onze 

groencommissie.  

 

 
Van Beverninghlaan 

 

Straatnamencommissie 

Als lid van deze adviescommissie voor het ge-

meentebestuur ben ik mij er zeer van bewust 

dat een eenmaal gegeven staatnaam eeuwen-

lang gebruikt gaat worden. Er worden een aan-

tal Inhoudelijke spelregels gehanteerd, zoals: 

- Nieuwe stadsdelen krijgen een thema dat 

aansluit bij het soort stadsdeel dat gebouwd 

wordt, of dat aansluit bij wat er was. Er 

wordt naar gestreefd om per wijk of buurt 

dat thema te gebruiken voor de naamge-

ving. 

- Als er door een herstructurering van een 

wijk een nieuwe straat bijkomt, wordt aan 

gesloten bij de bestaande namen of het 

thema van de wijk. 

- Er vindt geen vernoeming plaats van leven-

de personen, met uitzondering van de leden 

van het Koninklijk huis. Geadviseerd wordt 

om minimaal tien jaar te wachten na het 

overlijden. 

- Er wordt een eenvoudige spelling gehan-

teerd. Idealiter moet een straat zo'n mooie 

naam hebben dat burgers er graag in willen 

wonen. 

- Tegenwoordig wordt er weer aangesloten bij 

de tendens om een straat weer gewoon 

straat, laan en dergelijke te noemen. Omdat 

de naamgeving voor een lange periode is, 

moet worden voorkomen dat er ‘hype’-

namen worden gebruikt.  

- Maar het allerbelangrijkste is het streven 

naar originaliteit.  

Hoe is de naam Parkwijk tot stand gekomen? De 

wijk is daar niet echt opgetogen over? Sjaak legt 

uit dat het hier geen officiële naam betreft. Deze 

naam komt uit de ‘folder’ van de ontwikkelaar 

en de commissie gaat daar niet over.  

 

Straatnamenboek 

Als lid van een werkgroep Straatnamenboek van 

de Historische Vereniging ‘die Goude’ lever ik 

een bijdrage aan het nieuwe straatnamenboek 

van Gouda. Ter gelegenheid van het 80-jarig 

bestaan van de Historische Vereniging zal in 

2012 en volgende jaren een vier delen tellend 

straatnamenboek worden uitgegeven. Het eerste 

deel zal in oktober 2012 verschijnen. De volgen-

de delen verschijnen met een frequentie van 

een half jaar. Kosten per deel ca. € 25; voorin-

schrijving start in april 2012. Het betreft een 

aanvulling op het eerder in 1979 uitgegeven 

Straatnamenboek van Dr. A. Scheygrond dat al-

leen nog bij de antiquariaten verkrijgbaar is. 

Een belangrijk onderdeel van het straatnamen-

boek wordt gevormd door de wijkbeschrijvingen. 

Daarin wordt het verleden en heden van de ver-

schillende wijken geschetst. Aansluitend worden 

de namen van straten, bruggen en waterwegen 

verklaard, uiteraard voorzien van de nodig illu-

straties, kaarten en foto’s. Voor het Nieuwe 

Park-gebied heeft Nico Habermehl de bijdrage 

geleverd. Al eerder is daarover in deze wijkkrant 

mededeling gedaan. 

  

Goudologie 

Als docent voor Goudologie II ‘Gouda buiten de 

singels’ is mijn inzet om de cursisten beter te le-

ren kijken naar hun stad. Dit cursusdeel spitst 

zich toe op de stadsontwikkeling van Gouda in 

het recente verleden, vanaf ca. 1970, en in de 

toekomst. Het gaat daarbij niet over goed of 

slecht, maar inzicht, begrijpen en waarderen. De 

cursisten kunnen dan in elk geval meepraten als 

er weer iets in hun leefomgeving moet verande-

ren. In de afgelopen veertig jaar is de aard van 

het stadsbestuur sterk veranderd. Die verschoof 

van de allesbepalende opdrachtgever naar die 

van ‘regisseur’ op de hoofdlijnen. De nadruk is 

komen te liggen op financiën en ‘marktwerking’. 

Daarbij wordt minder gebruik gemaakt van loka-
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le (ambtelijke) kennis. Die lokale kennis is nog 

wel te vinden bij de vele belangen- en actie-

groepen met al hun vrijwilligers. Die gaat daar-

om een steeds belangrijker rol spelen bij het 

bewaken van ruimtelijke kwaliteit in hun woon-

buurten. Het Wijkteam Nieuwe Park is een der-

gelijke belangengroep. Mijn advies voor het 

wijkteam is om zoveel mogelijk proactief te zijn 

en daarbij gebruik te maken van eigen inzich-

ten/kennis en kracht.  

Als je bepaalde dingen wilt moet je zelf het initi-

atief nemen, want dan heb je de meeste invloed 

op de gang van zaken. Een benadering achteraf 

levert veel minder op, want dan zijn door ande-

ren al belangrijke stappen gezet en wordt het 

veel lastiger om daar nog een draai aan te ge-

ven. En we leven ook in een tijd waarin zelf de 

handen uit de mouwen steken (burgerlijke on-

gehoorzaamheid) nog indruk maakt. Kom voor 

je eigen belangen op, doe gewoon de dingen die 

je met elkaar wilt, daar heb je lang niet altijd de 

gemeente voor nodig.  

 

In dit deel van Zuid Holland zeggen ze op het 

platte land: “De koe niet in de kont kijken want 

dan zie je altijd stront, maar de koe bij de ho-

rens vatten.” En vergeet vooral niet om het als 

vrijwilligers in de wijk zelf ‘gezellig’ te houden.  

 

HELPT U MEE? 
 

 
 
In week 17 (van 7 t/m 12 mei a.s.) is de lande-

lijke collecte van het Astmafonds (binnenkort 

Longfonds). Wilt u meehelpen? Aanmelden kan 

bij Jannitha Mulder, tel.nr. 581321 of 

jannithamulder@hotmail.nl.  

Alvast hartelijk bedankt! 

 

 

ONDERGRONDSE CONTAINER 
Door Jos Cremers, Buurtpreventieteam 

 

De wondere wereld van de ondergrondse vuil-

container van de gemeente Gouda voor de be-

woners van het Binnenhof  

 

De locatie van de ondergrondse vuilcontainer 

voor de bewoners van het Binnenhof is door de 

gemeente bepaald aan de overkant van de weg 

op de hoek van de Ferdinand Huyckstraat en de 

Winterdijk. Dit was een locatie die niemand ide-

aal vond. Voor ongeveer de helft van de bewo-

ners van het Binnenhof was die locatie nage-

noeg onbereikbaar. 

 

Het Buurtpreventieteam van het wijkteam Nieu-

we Park is toen in overleg gegaan met de ge-

meente om een andere locatie te zoeken voor 

die vuilcontainer. Want de plek was niet in over-

eenstemming met de afspraken die het wijk-

team toentertijd met de gemeente had ge-

maakt. Maar volgens de gemeente voldeed de 

aangewezen locatie aan alle relevante criteria.  

Toch bleef Buurtpreventie er in overleg met de 

gemeente steeds op aandringen een andere lo-

catie te zoeken voor de ondergrondse vuilcon-

tainer voor de bewoners van het Binnenhof. 

Aanvankelijk heeft de gemeente hieraan mee-

gewerkt. Zo is er een locatie onderzocht op het 

binnenterrein van het complex Gouwestaete. Bij 

het graven van een proefsleuf bleken hier echter 

kabels te liggen en moesten we deze optie ver-

laten. 

 

Over bleef de oorspronkelijke locatie voor het 

Binnenhof langs de Winterdijk. Maar dan moest 

er een boom gerooid worden. Met de gemeente 

is toen afgesproken om het kappen van die 

boom te onderzoeken op mogelijke bezwaren. 

Uit ons onderzoek bleek dat er geen overwe-

gende bezwaren waren tegen het kappen van 

die boom voor de plaatsing van die ondergrond-

se vuilcontainer voor de bewoners van het Bin-

nenhof.  

 

De gemeente reageerde tot onze verbazing ook 

zonder daar een proefsleuf te hebben gegraven, 

dat er kabels en leidingen lagen en de container 

daar dus niet geplaatst kon worden. Dat was 

dikke pech waar we ons als buurtpreventie maar 

bij neer te leggen hadden: wat niet kan, kan 

niet! De gemeente heeft steeds als voorwaarde 

gesteld dat er geen leidingen of kabels omge-

legd mochten worden. Onze laatste hoop was 

toen dat de gemeente weer bereid zou zijn om 

die oude grijze containers terug te plaatsen. 

 

 
de kabel-en-leiding-mol 

 

Maar……  dan komen de bewoners van het Bin-

nenhof in actie en nemen contact op met het Al-

gemeen Dagblad. Er verschijnt een zeer kritisch 

artikel in de krant over de locatie van die vuil-

container. Op uiterst korte termijn daarna geeft 

de gemeente aan dat er een boom gekapt kan 

worden en de container toch op de door ons ge-

wenste plaats kan komen. Blijkbaar heeft de 

gemeente de beschikking over “kabel-en-

mailto:jannithamulder@hotmail.nl
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leidingen-mollen” die ‘s nachts die kabels en lei-

dingen verleggen !!! 

 

Eind goed al goed? Niet echt, je mag van de 

gemeente in zaken die het welbevinden van 

haar inwoners betreffen toch meer constructief 

meewerken en meedenken verwachten.  

 
 

ASBEST 
 

Het wijkteam maakt zich voortdurend zorgen 

over de toestand van de loods langs de Katten-

singel waarin De Greep heeft gezeten. Het gaat 

dan vooral om het dak van asbest dat daar 

maar ligt en verder verweert. Gerard Schotanus, 

die lid is van de raadsfractie van de Christen 

Unie volgt regelmatig onze vergaderingen en 

heeft over deze kwestie recent vragen gesteld 

aan B&W. Hieronder het antwoord. 

 

Jouw vraag met betrekking tot de daken van De 

Greep heb ik uitgezet op de afdeling. Er is in het 

verleden (sept/okt 2011) inderdaad al aandacht 

aan gegeven. Vanuit Bouw- en Woningtoezicht 

is toen een brief gestuurd waarin is aangegeven 

in hoeverre wij als gemeente hierin iets kunnen 

betekenen. Kort gezegd komt het hier op 

neer: we kunnen optreden bij bouwval (dreiging 

instorten) of als er schadelijke stoffen vrijkomen 

die qua hoeveelheid grenswaarden overschrij-

den. Wordt die grenswaarde niet overschreden, 

dan kunnen we niets doen. Uitgangspunt is dat 

de situatie periodiek in de gaten wordt gehou-

den en dat wanneer de omwonenden verslechte-

ring constateren zij dat aan ons kunnen melden 

zodat wij zonodig kunnen ingrijpen. We zullen 

dat dan ook zeker doen, dan is er ook een juri-

dische grond voor aanwezig. 

Samengevat: het probleem is bekend, maar 

overschrijdt geen grenzen; Bouw- en Woning-

toezicht monitort periodiek de situatie en zono-

dig alarmeren de omwonenden ons. 

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïn-

formeerd. 

 

Een antwoord dat enige vragen oproept:  

De Greep is niet uit het gebouw vertrokken om-

dat het zo’n fantastische en veilige plek was. Dit 

antwoord sluit ook aan bij een recente publicatie 

waaruit blijkt dat overheden het gevaar van as-

best stelselmatig hebben genegeerd of onder-

schat. Door die nalatigheid zijn veel levens on-

nodig verloren gegaan. De loods gaat er steeds 

krakkemikkiger uitzien, er vallen nu gaten in. En 

omwonenden die alarmerend aan de bel trekken 

krijgen hetzelfde ‘rustgevende’ antwoord.  Maar 

de loods moet blijkbaar eerst instorten en veel 

stof over de stad verspreiden voordat er iets 

verstandigs kan gebeuren. 

 

Ton Kooijman 

 
 

NIEUWE PARK 

OLYMPIADE 2012 

 

STADION 

“HET TRAPVELD” 

WINTERDIJK 

 
woensdagmiddag 11 april  

van 15.00 tot 16.30 uur 
 
Woensdagmiddag 11 april wordt door het Wijk-

team in samenwerking met Sport.Gouda en de 

Brede School, de Olympische Spelen van het 

Nieuwe Park gehouden. Deze spelen zijn be-

doeld voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. 

Het evenement begint om 15.00 uur. 

De sporten dit gespeeld wordt zijn nu nog ge-

heim, maar zullen op een later tijdstip bekend 

worden gemaakt. De organisatoren stellen het 

erg op prijs als ook de ouders of oudere broers 

en zusjes aanwezig zijn om de kinderen aan te 

moedigen. Alle kinderen onder de 12 jaar van 

het Nieuwe Park kunnen hieraan deelnemen. 

 

Het is de bedoeling dat na dit evenement elke 

week tot aan de zomervakantie onder leiding 

van een sportleider van Sport.Gouda een be-

paalde sport met de kinderen zal worden ge-

speeld. De precieze dag wordt in overleg met de 

kinderen en ouders bepaald. 

Bovenstaande sportieve activiteit vormt een on-

derdeel van de Goudse “buurtsport”. 

 

Wat omvat Buurtsport? 

 

Bij Buurtsport kunnen kinderen vrij komen spe-

len, kennis maken met sport, spelletjes doen en 

natuurlijk andere kinderen ontmoeten.  

Dit gebeurt allemaal onder de professionele be-

geleiding van SPORT.GOUDA. Deze begeleiders 

van de buurtsport letten goed op leuk samen-

spel, wenselijk gedrag en gelijke kansen voor 

elk kind.  

 

Voor de ouders is er ook altijd plek bij de buurt-

sport. Gewoon lekker betrokken zijn bij de acti-

viteiten, of misschien wel helpen bij de begelei-
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ding. In ieder geval de moeite waard om eens te 

komen kijken bij de buurtsport.  

Tot nu toe bestaat er voor de wijk Nieuwe Park 

geen buurtsport. Wel is er nu de mogelijkheid de 

wijk te helpen met het opzetten en het uiteinde-

lijk zelf neerzetten van leuke en sportieve activi-

teiten op het sportveld van het Segment, wat 

buiten de schooluren beschikbaar is voor de 

wijk. Daarbij zal de hulp van vrijwilligers hard 

nodig zijn. Tijdens de sportieve Olympiade op 

woensdagmiddag 11 april op het sportveld van 

het Segment kunt u een kijkje komen nemen. 

Op deze dag maken de kinderen kennis met de 

ruimte, elkaar en wat voor leuke spelletjes je al-

lemaal kan doen op zo’n veld.  

 

Voor de volwassenen is het belangrijk dat er be-

keken gaat worden of dit ook door de buurt ge-

dragen kan worden. Is dit het geval, dan staat 

er een aantal keer professionele begeleiding 

klaar zodat in de toekomst de wijk optimaal ge-

bruik kan maken van het prachtige sportveld 

van het Segment wat in Nieuwe park ligt.  

U kunt het veld bereiken via de Winterdijk, toe-

gang naast het Thomashuis. 

 

Aarzel dus niet en kom woensdag 11 april rond 

15:00 uur naar het sportveld.  

Op de bewonersavond 26 maart zal nadere in-

formatie beschikbaar zijn. 

 

Heeft u vragen over de buurtsport? Mail dan  

richard.koolmees@sportpuntgouda.nl  

 

Kijk ook eens op onze Facebook pagina 

www.facebook.nl/SPORT.GOUDA. 

 
 

WAAR BLIJFT ONS GROEN? 
Door de werkgroep Groen 

 

Bent u ook zo geschrokken van alle rigoureuze 

snoeiwerkzaamheden van de gemeente? Er lijkt 

niets meer over te blijven van het groen in de 

wijk. Door alle nieuwbouw en rioolwerkzaamhe-

den is er zoveel groen verdwenen dat we een 

heel kleurloos voorjaar tegemoet gaan. Om onze 

wijk weer zo groen te krijgen als het was zullen 

we zelf de handen uit de mouwen moeten gaan 

steken en met alle bezuinigingen in het vooruit-

zicht zal er vanuit de gemeente niet extra geïn-

vesteerd worden in het groen.  

 

Dus zullen we door onze eigen initiatieven en 

creativiteit naar oplossingen moeten zoeken. 

Heb je een ludiek groen plan: laat het ons we-

ten; kun je bijvoorbeeld heel goed stekken, heb 

je een idee om de nieuwbouw een groener uiter-

lijk mee te geven, heb je goede connecties in de 

groensector of heb je een leuk plan om de oude-

ren in onze wijk actief aan het tuinieren te krij-

gen? Alle gekke, vooruitstrevende, sociale groe-

ne plannen zijn welkom. We kijken dan hoe we 

ze het beste uitvoerbaar kunnen maken zodat 

onze wijk weer in een groene oase kan verande-

ren.  

 

Op de bewonersavond kunt u uw idee ook kwijt 

in de ideeënbox of per email. 

 

 
 

CREACAFÉ 
Door Manon Vonk 

 

De eerste woensdag in maart is het CreaCafe 

van start gegaan. Deze avond stond mandala 

tekenen centraal. Door wat afzeggingen waren 

er minder deelnemers dan verwacht maar uit-

eindelijk hebben we met een kleine groep een 

hele geslaagde avond gehad. TV-Gouwestad had 

het artikeltje in de krant zien staan en kwam 

poolshoogte nemen van ons initiatief en men 

was zeer enthousiast. Dit bezoek wordt in week 

12 uitgezonden, bij het programma Studio Gou-

da, dus als je het gemist hebt kun je nog een 

kijkje nemen op tv of de site van Gouwestad.  

 

In het volgende CreaCafé, woensdag 4 april, 

staat mozaïeken centraal; er wordt wat verteld 

over mozaïeken en je kunt een werkstukje ma-

ken. Dit kan naar eigen idee, bijvoorbeeld een 

bloempot of spiegel, maar het is ook mogelijk 

om in overleg wat te maken. Mensen die met 

burendag gemozaïekt hebben en hun werk wil-

len afmaken kunnen ook komen. Ook al heb je 

geen interesse in mozaïek dan ben je toch van 

harte welkom en kun je aan de gang met je ei-

gen werk. Het lijkt ons leuk jullie te zien en el-

kaar op een creatieve manier te leren kennen en 

van elkaar te leren: tot ziens in het CreaCafé!  

 

Woensdagavond 4 april 19.30 tot 21.30 uur 

Creacafé locatie SBB Winterdijk 4a. Entree  

€ 2,50. Meld je even aan als je langs komt, dan 

kunnen we rekening met je houden. 

Marrianne Waalwijk 06-23507933  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

Manon Vonk 585357, 06-40281883  

 

CreaCafé agenda 

 4 april - mozaïeken 

 9 mei - plateel schilderen door Trudy Otters-

peer, docent SBB 

 6 juni - wie komt er iets over zijn/haar hob-

by vertellen? 

mailto:richard.koolmees@sportpuntgouda.nl
http://www.facebook.nl/SPORT.GOUDA
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WERKZAAMHEDEN PRORAIL 
Door Mia Spruit, Prorail 

 

Twee liften in gebruik op het station 

Onlangs zijn twee liften op station Gouda in ge-

bruik genomen: één in de stationshal en één op 

perron 2 (spoor 8/9). De derde lift, op perron 1, 

laat nog even op zich wachten. Dit perron da-

teert van voor de oorlog, wat het bouwen iets 

lastiger maakt. De lift op perron 1 wordt in mei 

opgeleverd. Met twee liften is het station al een 

stuk toegankelijker geworden voor iedereen.  

 

 
 

Rechts aanhouden 

ProRail start in mei met de tweede fase van de 

verbouwing. Deze richt zich op het verbreden 

van de trappen, het installeren van roltrappen 

en de bouw van de nieuwe perronkappen. Ook 

de trap in de stationshal wordt verplaatst. Om 

reizigers meer ruimte te bieden bij het in- en 

uitchecken bij de ov-chippalen, wordt deze trap 

naar voren verplaatst. Deze werkzaamheden 

starten na Pasen en worden in twee fasen uitge-

voerd. Dit betekent dat reizigers gedurende de 

bouw (acht tot tien weken) minder ruimte heb-

ben op de trap. Rechts aanhouden is het advies.  

 

Treinvrije periodes 

In mei en juni staan een aantal treinvrije perio-

des in de weekenden op de planning zodat de 

aannemer lang achter elkaar kan doorwerken. 

Tijdens deze buitendienststellingen rijdt er min-

der of geen treinverkeer. Dit is het geval in 

week 19, 20, 22, 23 en 24. Bewoners rondom 

het station ontvangen hier nog een brief over, 

omdat er ook ’s nachts wordt gewerkt. 

 

Onderzoek 

Uit een onderzoek dat ProRail in februari heeft 

uitgevoerd blijkt dat reizigers begrip hebben 

voor de ongemakken die een verbouwing met 

zich meebrengt. Voor dit onderzoek is een aan-

tal willekeurige reizigers op station Gouda geïn-

terviewd. Opvallend was dat dit vooral forensen 

waren die op station Gouda overstappen. Ook 

vanuit de omgeving hoort ProRail positieve ge-

luiden. Suggesties van reizigers en omwonenden 

leveren vaak goede input voor ProRail en haar 

aannemers. 
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Wilt u meer weer weten over de verbouwing op 

station Gouda? Kijk dan op 

www.prorail.nl/gouda 

 

REANIMATIETRAINING 
Door Anne-marie Blok 

 

We gaan binnenkort starten met een 2e reani-

matietraining. Er zijn voldoende deelnemers.  

Bij het verschijnen van deze wijkkrant was nog 

geen datum gevonden waar alle bewoners die 

zich aangemeld hebben beschikbaar zijn, maar 

in overleg met EHBO Gouda zal er weldra een 

avond gevonden worden, vermoedelijk eind april 

of begin mei.  

Mocht u nog belangstelling hebben dan kunt u 

zich aanmelden, er zijn nog enkele plaatsen be-

schikbaar. Er wordt gestart met een herhalings-

cursus voor degenen die al eerder een training 

gevolgd hebben. Deze cursus frist uw aange-

leerde vaardigheden weer op. Om adequaat te 

kunnen reanimeren adviseert de Hartstichting 

om minimaal jaarlijks een herhalingstraining te 

volgen. 

 

De herhalingscursus wordt georganiseerd op 9 

mei a.s. in het Thomashuis aan de Winterdijk. 

Zij die via het wijkteam al eerder een training 

gevolgd hebben zullen persoonlijk benaderd 

worden of zij belangstelling hebben voor deze 

cursus. 

Mocht u elders een reanimatiecursus gevolgd 

hebben en wilt u uw vaardigheden opfrissen dan 

kunt u zich aanmelden bij 

 

 Pieter Verhage: copi90@12move.nl 

 Jaco van der Worp: jacovdworp@gmail.com 

 Anne-Marie Blok-Schoonderwoerd : 

wlb@xs4all.nl /0182-672141 

 

De kosten van de herhalingscursus bedragen 10 

euro. Mogelijk kunt u deze kosten declareren bij 

uw ziektekostenverzekering. De kosten van de 

basistraining bedragen 45 euro, en komen voor 

rekening van het wijkteam. Mocht uw ziektekos-

tenverzekering deze cursus vergoeden, dan wil-

len wij u vragen deze kosten daar te declareren. 

 

VAN DE WERKGROEP GROEN 
Door Trudie Galama 

 

Mijn laatste zin in de vorige wijkkrant was: “Wij 

houden u op de hoogte èn de vinger aan de 

pols. In de volgende wijkkrant gaan we positief 

nieuws brengen over wat geplant gaat worden.” 

Het huilen staat mij inmiddels nader dan het la-

chen na het drama met de vijf gekapte bomen 

aan de Winterdijk. De Groencommissie was po-

sitief over het gesprek met de Gemeente over 

de plannen met het Van Bergen IJzendoornpark. 

De overgang van het ene naar het andere park-

deel zou groener moeten worden! Er is dus nog 

meer werk aan de winkel nu er vijf stammen ho-

rizontaal liggen. 

 

Op de bewonersavond zal Marianne Driehuijs 

(beleidsmedewerker Openbare Ruimte) namens 

de gemeente Gouda een presentatie geven van 

de plannen met het park. Het advies van de 

studenten van de hogeschool Van Hall Laren-

stein, die een project aan ons park hebben ge-

wijd, is hierbij gebruikt. Het zijn verrassende 

ideeën, en toch ook weer niet. Nostalgie met 

een beetje van deze tijd? Aan welk tijdsbestek 

moeten we denken? Hoe zit het met de financi-

en? Zijn die een rem op de ontwikkelingen? We 

zullen het allemaal horen. Een goede reden om 

naar de bewonersavond te komen. 

 

DE VISVERENIGING VAN  
HET RODE DORP 
Door Wilma Neefjes 

 

De eerste palen voor de nieuwbouw langs de 

Ferdinand Huyckstraat zijn de afgelopen weken 

de grond ingegaan. Voor iedereen met nostalgi-

sche gevoelens over het Rode Dorp van toen is 

het artikel "De visvereniging van het Rode Dorp" 

in het tijdschrift Tidinge van de historische ver-

eniging Die Goude een aanrader. In elf pagina's 

wordt aan de hand van de oprichting tot het ter 

ziele gaan van visvereniging IBIVI (Ik Boek Ie-

dere Vis In) door de schrijver Hans van der Kleij 

teruggeblikt naar de veilige thuishaven van zijn 

kindertijd. Een ‘Rode Dorp’ dat nog tussen uit-

gestrekte gras- en moeraslanden lag. Menig be-

woner van het Rode Dorp is actief geweest bij 

de visvereniging. Door het in verval raken van 

de huizen, na het stoppen van het onderhoud in 

de tachtiger jaren, is met het wegtrekken van 

bewoners ook de visvereniging rond 1995 ver-

dwenen. 

 

Tijdschriften van Die Goude worden op zaterda-

gen verkocht in het Stadhuis op De Markt. Voor 

meer informatie zie: www.diegoude.nl 

 

 

 
zicht op bouwterrein vanaf Gouwestein 

http://www.prorail.nl/gouda
mailto:copi90@12move.nl
mailto:jacovdworp@gmail.com
mailto:wlb@xs4all.nl
http://www.diegoude.nl/
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WEESAUTO’S 
Door Wilma Neefjes 

 

Weet u wat een weesfiets is? Dat is een fiets, 

waar je nog goed op kunt fietsen, maar die al 

langere tijd ongebruikt in het rek staat. Eens in 

de zoveel tijd krijgen deze fietsen een waar-

schuwingslabel dat ze nu toch echt weg moeten 

worden gehaald. Anders worden ze door de ge-

meente vervoerd naar een opslag, waar de 

rechtmatige eigenaar ze tegen betaling kan op-

halen. De bedoeling is om hiermee voldoende 

ruimte in de fietsenrekken te behouden.  

Wij kennen in de buurt al jaren het fenomeen 

weesauto’s. Auto’s waarvan de eigenaar ons on-

bekend is en die weken, soms maanden gepar-

keerd worden in onze straat. Naast die van fo-

rensen en werknemers van bedrijven in de 

buurt, zijn er nu ook tweede auto’s van de bin-

nenstad bijgekomen. Gratis is natuurlijk veel be-

ter dan een dure tweede vergunning voor een 

plek, mogelijk ook nog verder van huis. Met als 

gevolg 100% bezetting van de parkeerplekken 

met nauwelijks een auto van bewoners of hun 

bezoekers, die noodgedwongen naar elders 

moeten uitwijken, wat overigens ook steeds 

moeilijker wordt. Dan worden die weesauto’s 

extra storend, maar tja wat doe je er aan? 

 

 
De auto op de voorgrond staat er al maanden  

verlaten bij. Een weesauto? 

 
UITNODIGING VOOR SENIOREN 
Door Wilma Neefjes 

 

Op woensdagmorgen 28 maart is de laatste 

eindexamenpresentatie door 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 het programma staat o.a. het versieren van 

fotolijstjes, die met een foto van de hele groep 

van die morgen mee naar huis gaan.  

 

Aanmelden voor de activiteiten kunt u bij me-

vrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109 in Het Binnen-

hof, tel. 523119, of Wilma Neefjes, Van Bergen 

IJzendoornpark 11, tel. 515354.  

 

BOMEN DOOR EEN FOUTJE  
GEKAPT 
 

Het zal je maar gebeuren, thuiskomen en in 

stukken gezaagde stammen zien liggen. Het zijn 

de restanten van vijf grote populieren die aan 

het begin van de Winterdijk stonden bij de krui-

sing met het Van Bergen IJzendoornpark. Het is 

een verdrietig gezicht, het dode hout tussen de 

vrolijke, gele voorjaarsbloemen. Er waren in het 

verleden afspraken met de gemeente gemaakt 

dat, ook na grondige rioleringswerkzaamheden, 

deze bomen behouden zouden blijven. Er is toen 

veel geld en moeite in gestoken om dat voor el-

kaar te krijgen. En nu door een foutje is de bot-

te bijl erin gezet en liggen ze daar. Weg mooie 

stammen langs de waterkant. Weg ritselend 

groen in de zomer. Het is om te huilen.  

Een verdrietige bewoner. 

 

 
 
DAG MOOIE BOMEN ……. 
Door bewoonster uit de wijk 

 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om 

bij het rioolproject ruim twee jaar geleden het 

rijtje populieren aan het begin van de Winterdijk 

te behouden. Een herinrichtingproject is het 

moment dat veel oude bomen moeten wijken 

voor nieuwe aanplant; het is maar afwachten of 

zo’n oude boom zo’n project goed doorkomt, 

opdruk van wortels is ongewenst, oud betekent 

intensiever onderhoud en dus geld en je kunt na 

kap makkelijker werken en nieuw aanplanten 

omdat alles toch openligt. 

 

Maar deze bomen, die een belangrijke bijdrage 

leverden aan de landelijke uitstraling van de 

Winterdijk, mochten blijven. Het groen aan de 

voeten verdween wel; bewoners plantten dui-

zenden verwilderende bollen in de harde grond, 

die dit jaar net hun kopjes weer boven de grond 



Wijkkrant Nieuwe Park                                                                                                  maart 2012 

 

 11 

staken. En de bomen bleven ook na het riool-

project onverminderd met groene ritselende 

bladeren de omgeving positief beïnvloeden. 

 

Dit jaar is het tweede deel van de Winterdijk 

aan de beurt. De Gemeente heeft opdracht ge-

geven voor herinrichting gecombineerd met ver-

vanging van het riool daar, waarbij gekapt gaat 

worden. Kaartjes met de te kappen bomen zijn 

opgesteld. De bomen gemerkt.  

 

En dan toch kan het zomaar gebeuren dat je 

wakker wordt van dat bij groenliefhebbers door 

merg en been gaande geluid van een ketting-

zaag, herkenbaar uit de vele bouwgeluiden die 

we ondertussen bijna gewend zijn. En schudt je 

bed met het huis door een doffe klap van naar 

blijkt een hele boom die op de grond neervalt. 

Je beseft meteen dit is bij mij in de buurt, maar 

daar wordt toch niet meer gekapt? Een ‘vergis-

sing’ zo schrijft de gemeente aan omwonenden, 

van de (in haar opdracht) uitvoerende aan-

nemer. Geen “sorry”, that seems to be the 

hardest word (Elton John).  

Een veelbelovend begin van een ongetwijfeld 

weer ingrijpend groot project ……………… 

 

PERSBERICHT 
Dit is het persbericht dat een dag na deze kap 

door het wijkteam naar de relevante kranten is 

gestuurd.  

 
De onbestuurbare kettingzaag 

Het wijkteam Nieuwe Park is ontstemd over het 

kappen van een aantal bomen dat daarvoor niet 

was aangewezen. Dinsdagochtend 13 maart zijn 

tegen de afspraken in op de hoek van de Win-

terdijk en ons park een aantal bomen gekapt, 

terwijl nadrukkelijk met de gemeente was afge-

sproken om de bomen op het eerste deel van de 

Winterdijk te laten staan. Al een paar jaar gele-

den ontstond er discussie over deze bomen toen 

op het eerste deel van de Winterdijk rioolwerk-

zaamheden in voorbereiding waren. Toen heb-

ben we ze met veel inspanningen kunnen red-

den. Nu is het tweede deel aan de beurt om een 

nieuw riool te krijgen en de bomen daar moeten 

wel gekapt worden. Dat gebeurt met veel tegen-

zin, maar dat ze dan ook de zwaar bevochten 

goede bomen meenemen is wel heel treurig.  

Ons idee dat groen niet de eerste prioriteit heeft 

bij de gemeente krijgt hiermee een nieuwe im-

puls.  

 

De gemeente heeft al wel gereageerd: er is een 

stomme fout gemaakt die men betreurt. In 

overleg zullen we nagaan hoe deze ellende nu 

het beste aangepakt kan worden.  Dat moet ons 

dan wel iets moois gaan opleveren, vinden wij.  

 

Het wijkteam 

        
zo was het 

 

zo is het nu 

 

 

PLATFORM ZUIDELIJK  
STATIONSGEBIED  
Door Marrianne Waalwijk 

 

Leden van de klankbordgroep ontvingen onlangs 

het volgende bericht: (de ‘wij’ en ‘ik’ in dit be-

richt duiden op de gemeente) 

“Zoals bekend liggen de plannen voor de ont-

wikkeling van het zuidelijk stationsgebied weer 

op de tekentafel van ontwikkelaar Multi Vast-

goed. Door de economische ontwikkelingen 
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bleek het plan te groot voor de gedaalde toe-

komstige vraag naar winkelruimten. Het aange-

paste plan wordt kleiner dan het eerder gepre-

senteerde plan. Hoe dit plan nu precies gaat 

worden is nog steeds niet bekend. 

 

Een van de opties is om alleen het gebied aan 

de noordzijde te ontwikkelen en geen winkels 

aan de zuidzijde (Crabethkant). Onderdeel van 

de plannen is ook de toekomstige verkeerscircu-

latie. Een herzien plan betekent ook weer een 

traject van gesprekken en heronderhandelingen 

tussen de gemeente en Multi Vastgoed. Bij een 

kleiner plan zijn niet alle opties en investeringen 

meer mogelijk die in een groter plan wel aan de 

orde waren, dus moeten er nu weer (financiële) 

keuzes gemaakt worden. Dit betekent dat wij u 

op dit moment helaas niet meer concrete infor-

matie kunnen geven. Pas als er meer zicht is op 

de ontwikkelrichting en de bijbehorende financi-

ele afspraken zal ik u als Klankbordgroep graag 

weer informeren. De voorziene vergadering van 

begin maart zal hierdoor op een later tijdstip 

gaan plaatsvinden. Wanneer een nieuwe datum 

in zicht is breng ik u graag op de hoogte.”  

 

Het Platform zal de ontwikkelingen goed in de 

gaten houden en vooral de verkeerscirculatie, 

als de parkeergarage er wel komt en de van 

Hofwegensingel niet. Inmiddels is er een nieuw 

blog waar u de ontwikkelingen kunt volgen. 

www.pzsgouda.blogspot.com 

 

HOOG GEËERD PUBLIEK, KOMT 
DAT ZIEN! 

DAG VAN HET PARK 9 JUNI  
Door Marrianne Waalwijk 

 

Ook dit jaar zijn er weer 

vrijwilligers bijeen gekomen 

om een Dag van het Park 

2012 te organiseren. Geluk-

kig hebben zich ook nieuwe 

vrijwilligers aangemeld! Dag 

van het Park is dit jaar van-

wege Pinksteren een week-

end later, op zaterdag 9 juni 

van 14.00 tot 17.00 uur in 

het van Bergen IJzendoorn-

park.  

 

Het thema is “Circus”. 

 

Wilt u meedenken? Of heeft u tijd om op zater-

dag 9 juni te helpen met opbouwen, afbreken, 

koffie/thee schenken, andere hand- en span 

diensten te verrichten? Laat het ons dan even 

weten! Uw hulp is nodig en welkom!  

Marrianne Waalwijk 06-23507933  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

 

 
 

 

OPROEP 
 

voorjaarsschoonmaakactie op vrijdag  

30 maart a.s. van 10.15 tot 12.00 uur 

 

In maart is weer de actieweek Nederland 

schoon! Ook wij doen mee en gaan op 30 maart 

de wijk opruimen. Deze dag hebben we extra 

hulptroepen van de Goudse Waarden en van het 

Segment om onze wijk te ontdoen van al het 

zwerfvuil. Cyclus zorgt voor ondersteuning en 

zet personeel met vuilniswagens en opruimma-

teriaal als handschoenen en prikkers in. De leer-

lingen worden in groepjes verdeeld en trekken 

per groep naar de hen aangewezen delen van de 

wijk. 

 

Echter, de leerlingen hebben ook begeleiding 

nodig! Daarom doen wij een beroep op u als 

wijkbewoner om een groepje leerlingen te bege-

leiden bij het verzamelen van zwerfvuil. De da-

tum en tijd: vrijdag 30 maart a.s. om 10.15 uur. 

Start vanaf de Kanaalstraat. 

 

Mogen wij op uw medewerking rekenen en bent 

u bereid enkele uurtjes van uw tijd hiervoor be-

schikbaar te stellen, meldt u zich dan aan bij 

Cora van Leeuwen (van het buurtpreventie-

team), adres: Winterdijk 15A, tel.nr.524925, of 

per email: copi90.gouda@12move.nl 

 

Een goed uitziende wijk is in ons aller belang  
 

http://www.pzsgouda.blogspot.com/
mailto:copi90.gouda@12move.nl
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KUNSTMAKELAAR 
Door Marrianne Waalwijk 

 

De voorbereidingen voor het plaatsen van het 

Uil beeldje zijn in volle gang; de tuin is inmid-

dels door de bewoners heel mooi opgeknapt 

zodat het beeld een prominente plaats krijgt aan 

het Moreauhof. We zijn nog even bezig om een 

geschikte sokkel te ontwerpen en te laten ma-

ken, daarna kan het beeld geplaatst worden en 

de tuin feestelijk heropend. 

 

 
 

 
 
HOOGVLIETEXPRESS:  

VRIJWILLIGERS WELKOM! 
Door Wilma Neefjes 

 

De door supermarkt Hoogvliet gefinancierde 

busjes rijden al weer zeven kwartalen op vrij-

dagmorgen van 10 tot 12 uur tussen de zorg-

centra in onze wijk en de supermarkt. Daar 

worden de mensen opgevangen door vrijwil-

ligers en twee keer in de maand ook door leer-

lingen van Praktijkschool Het Segment. Van het 

pakken van een karretje, neerzetten van stoe-

len, dragen of inpakken van de boodschappen, 

meezoeken van artikelen in de winkel, kopje 

koffie halen tot het gezellig maken van een 

praatje. De groep vrijwilligers bestaat uit acht 

personen. Met name voor de vakantieperiodes 

als de leerlingen vrij zijn en ook wij op vakantie 

gaan is uitbreiding van het team wenselijk. Maar 

ook om bewoners, die graag een keertje bood-

schappen doen met de groep, maar aan een rol-

stoel zijn gebonden en niet met de boodschap-

penbus meekunnen, met mooi weer lopend te 

kunnen halen en brengen naar de winkel op de 

vrijdagmorgen. Vindt u het leuk om ons team te 

komen versterken? Neem dan contact met ons 

op of schiet ons op vrijdagmorgen aan.  

 

Het vrijwilligersteam: Anne-marie Blok, Miep 

Houtman, Trudy Galama, Lies Elte, Cora van  

Leeuwen, Jannie en Daan Schenk en Wilma 

Neefjes. 

 

 
 
VOORSTELLING IN GOUWESTEIN 

EN SPONSORLOOP VOOR DE  
ALBATROS EEN SUCCES 
door Pieta de Bruin 

 

Op zaterdag 10 maart heeft onze wijkbewoner 

Charles Odinot de voorstelling over Antarctica 

gegeven aan de bewoners van Gouwestein en 

andere belangstellenden. Ook gaf Evita Meer-

ding een uitleg over de ‘Red de Albatros’ actie 

en werden er foto’s verkocht. Het Plaza was 

goed gevuld en de aanwezige Gouwestein-

bewoners waren erg enthousiast. 

 

Een week later vond de al aangekondigde spon-

sorloop in het Van Bergen IJzendoornpark 

plaats. Gesponsord door veel wijkbewoners 

(waarvoor dank) en aangemoedigd door een 

aantal belangstellenden liepen de lopers hun 

rondjes. Er vielen wel wat zweetdruppeltjes, 

want niet voor alle renners is hardlopen voor de 

albatros dagelijks werk. Maar het feit dat er voor 
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een goed doel werd gerend, hield de stemming 

er goed in. De jongste loper, Marthe Meerding 

(4 jaar) gaf het startsein en liep zelf ook twee 

rondjes mee. Als u nog niet in de gelegenheid 

bent geweest de foto’s te bekijken en naar de 

voorstelling te komen, dan is dat nog mogelijk. 

Op de jaarvergadering van het wijkteam is er in-

formatie en in april zal er nogmaals een presen-

tatie in de buurt worden georganiseerd. 

 

 
 

 
 
ACTIVITEITEN GOUWESTEIN 
Door Lynet Mechielsen, activiteitenbegeleidster 

 

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 

 

Dinsdag  

11.00-11.30 uur: Bewegen voor ouderen op  

muziek in de Plaza 

9.45 -10.30 uur: Bibliotheekboeken 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 

 

Woensdag    

14.30-16.30 uur: Recreatie en ontspanning  

in de Plaza (zie recreatie en ontspanningsactivi 

teiten) 

 

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. 3 gangen menu € 10,30 (Leden van Com- 

fort à la carte € 8,75) U wordt verzocht om 3 

 werkdagen van te voren te reserveren bij de  

receptie tel: 0182-515655. 

 

RECREATIE EN ONTSPANNING 

 Woensdag  4 april 14.30 uur: Voorbereiding 

op Pasen met het Gouwesteinkoor in de Pla-

za. 

 Maandag 9 april 2de Paasdag 14.30 uur: Ge-

zellige Middagactiviteit in de Plaza. Nader in 

te vullen u wordt op de hoogte gehouden 

middels het maandbulletin en affiches. 

 Woensdag 11 april 10.00 uur: Stoelende-

monstratie “ Comfort Vitaal”  in de Plaza 

 Zaterdag 14 april 10.00 uur: Wandelen naar 

en over de Goudse markt met  vrijwilligers 

van de stichting “Present” 

 Vrijdag 13 april 10.00 uur: Mode verkoop 

Fa. Hoffmans in de Plaza 

 Woensdag 25 april 12.30 uur: Gezamenlijke 

Vorstelijke Maaltijd in het restaurant. A.U.B. 

Inschrijving bij de receptie hiervoor vòòr 25 

maart. 

 Maandag 30 april 10.30 uur: Aubade m.m.v. 

het Gouwesteinkoor in de Plaza. De televi-

siebeelden zullen te zien zijn op het grote 

scherm in de Plaza. 14.30 uur Optreden door 

het koperblazers ensemble “Quo Vadis” met 

een Oranje programma. 

 

Pastorale bijeenkomsten: 

 Weekopeningen 

9 april om10.30 uur in de Plaza door dhr. A. 

de Jong 

 Weeksluitingen 
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Donderdag 5 april 19.30 uur Heilig Avond-

maal dienst door ds. C. van Duijn 

Bijbelkring 

 In April gaat de Bijbelkring niet door. 

  

Comfort à la Carte  

Voor iedereen die zelfstandig woont binnen of 

buiten Gouwestein of Gouwestaete is er de mo-

gelijkheid om lid te worden van Comfort à la 

Carte (ook voor familieleden van bewoners). Met 

dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kor-

tingen gebruik maken van onze diensten. Bijv. 

eten in het restaurant en mee doen met alle ac-

tiviteiten. Voor meer informatie kunt u contact 

op nemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. 

Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de re-

ceptie van Gouwestein.  

 

 

Gouwestein zoekt enthousiaste  

vrijwilligers voor het welslagen van de diverse 

wekelijkse activiteiten, ook voor hulp in het res-

taurant en het Grand café met name in het 

weekend. Nadere informatie kunt u verkrijgen 

bij Alma Goossens of Lynet Mechielsen. 

 

 
EERSTE PAAL RODE DORP 
Door Ton Kooijman 

 

Onder een stralende zon is dinsdagmiddag 20 

maart de eerste paal geslagen voor 67 woningen 

in het nieuwe Rode Dorp, tussen de Kanaal-

straat en de Ferdinand Huyckstraat. Zoals ge-

bruikelijk was het zeker niet de eerste paal, 

maar ook niet de laatste, zoals we bij de nieuwe 

vestiging van Hoogvliet meemaakten. Van slaan 

was geen sprake, de paal wordt bij de kop inge-

klemd en dan de grond ingedraaid, met een lich-

te brom in plaats van die harde klappen. Het 

gaat om een mix van huur- en koopwoningen. 

De locatie heeft de naam Parkwijk gekregen, 

maar wij denken dat ‘het Rode Dorp’ het met 

gemak gaat winnen. Dit keer door de rode ge-

vels in plaats van de rode daken.  

 

Omdat de verkoop niet lukte heeft Mozaïek Wo-

nen besloten ook het deel koopwoningen te 

gaan verhuren en pas later aan de verkoop van 

dat deel te gaan werken. Want men vond dat de 

bouw nu echt door diende te gaan. Daarmee 

toont deze woningcorporatie zich bewust van 

haar maatschappelijke taak om voor betaalbare 

huisvesting te zorgen. Wethouder Kastelein 

sprak daar bij de opening zijn waardering voor 

uit.  

 

Tegelijkertijd werd gevierd dat nu honderd jaar 

geleden de voorganger van Mozaïek Wonen is 

opgericht. Mozaïek Wonen is de ‘eigenaar’ van 

dit project. Dat was honderd jaar geleden de 

bouwvereniging ‘Het Volksbelang’ die als doel 

had: ‘uitsluitend in het belang van de verbete-

ring der volkshuisvesting in Gouda bezig te zijn’. 

Het ging om het bouwen van ‘hygiënisch inge-

richte woningen, die voldoen aan de behoeften 

van een werkmansgezin’. 

 

Het eerste project startte in 1914 en betrof, zo 

op het oog verrassend, de bouw van 73 bejaar-

denwoningen (klinkt wel heel modern !) rond de 

Willem Tombergstraat, waarna een jaar later in 

1915 de bouw van het Rode Dorp begon. Dat 

plan omvatte 69 eensgezinswoningen, vrijwel 

hetzelfde aantal als nu dus, te bouwen in tuin-

dorpstijl, en uiteraard alleen huurwoningen. De 

bouw was toen heel vooruitstrevend met in de 

huizen stromend water en een echte wc. Maar 

er was nog geen net van waterleidingen door de 

hele stad en ook het huidige rioleringsnetwerk 

bestond nog niet.  

 

Met diezelfde vooruitstrevendheid honderd jaar 

later zouden we misschien wel zonnecellen op 

de daken hebben mogen verwachten. Benieuwd 

hoe energiezuinig deze woningen nu worden.  

Het zou best aardig zijn om de huizen die toen 

gebouwd zijn nog wat uitgebreider te vergelij-

ken met de huizen die nu gebouwd worden. Een 

aardig project voor een student misschien?   

 

De honderdjarige heeft een boekje uitgebracht 

met wetenswaardigheden uit haar bestaan. Het 

eerste exemplaar werd uitgereikt aan de voor-

zitter van ons wijkteam, waarbij de directeur 

van Mozaïek wonen uitsprak zich toch wel een 

beetje te schamen voor de ellenlange wachttijd 

die is ontstaan tussen de eerste plannen om 

nieuw te bouwen en deze eerste paal. Dat be-

treft wel zo’n vijftien jaar. Peter Schönfeld, onze 

voorzitter, gaf vervolgens Mozaïek Wonen het 

boekje dat vorig jaar bij honderd jaar Park is 

uitgebracht. En de bouwer vertelde vervolgens 

dat we wel eens verrast kunnen worden over de 

snelheid waarmee nu de huizen gaan oprijzen.  

We zijn benieuwd, het kan ons niet snel genoeg 

gaan.  

 

 

 
Van links naar rechts: Schrijver, voorzitter wijkteam en 
directeur Mozaïek Wonen bij de presentatie van het jubi-

leumboekje
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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 

 

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 

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

Groep 9: Kattensingel 44c en volgende – Mary v.d. Ree, Kattensingel 77, tel 769157 

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 
 

26 maart 19.15 uur Bewonersavond GSG Het Segment 

28 maart 10.00-11.45 uur Seniorenactiviteit Goudse Waarden, Kanaalstraat 

30 maart 10.15-12.00 uur voorjaarsschoonmaak Goudse Waarden, Kanaalstraat 

4 april 19.30-21.30 uur Creacafé SBB, Winterdijk 

11 april 15.00-16.30 uur Olympiade 2012 Trapveld, Winterdijk 

16 april 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

                                
       Albatrosloop in het park                                                                                   
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