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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

We hebben een bijzondere wijkkrant samengesteld. De gemeente is klaar met het plan voor
ons park en de hoofdlijnen daarvan zijn beschreven. Het is een visie die interessant genoemd kan worden en die bij uitvoering tot behoorlijke ingrepen leidt. Maar zover is het nog
niet, onze Groencommissie krijgt ongetwijfeld de
mogelijkheid dit plan met de gemeente te bespreken en haar ideeën erover in te brengen.
Ondertussen gaat in het park niet alles helemaal
goed. We meldden al dat de borders niet jaarlijks meer met éénjarig plantgoed worden versierd. Maar blijkbaar is het bij dat besluit gebleven, want binnen twee maanden zijn die borders
nu met onkruid overwoekerd. Groter contrast is
niet mogelijk.
Soesja Citroen, inwoonster van de wijk, heeft
een artikel geschreven waarin ze uw aandacht
vraagt voor de Stolpersteine, waarmee joodse
inwoners herdacht worden die in de tweede wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen omgekomen. We vonden bij de gemeentelijke bibliotheek hierover nog een prachtig gedicht van Inez Meter, een vroegere stadsdichteres van Gouda.
Een paar bewoners op de Kattensingel houden
bij hoe het verkeer zich daar gedraagt. De politie verschaft nuttige informatie. Daaruit blijkt
dat zo’n 35% van de automobilisten te hard
rijdt. Als we 30 km aanhouden zijn de overschrijdingen aanzienlijk, veel auto’s rijden harder dan 50 km, maar de 60 km overschrijden ze
zelden. Winnaar was iemand die 87 km reed. Hij
werd snel verliezer, want zijn rijbewijs werd ingenomen. Per jaar gaan er zo’n 2,5 miljoen auto’s over de Kattensingel, waarvan 1% zwaar
verkeer is. Dat leverde van mei 2011 tot mei
2012 zes verkeersongevallen op, waarvan één
dodelijk.
Nu we het toch over de politie hebben, daar gebeurt voor onze wijk iets raars. In een tijd waarin algemeen wordt erkend dat de wijkagent een
heel belangrijke functie heeft, krijgen wij te horen dat we er een kwijtraken, tenminste voor
drie maanden. Niks meer aan te doen, hoe verzin je het?
Multi Vastgoed is met een kleinere versie van
het plan voor de ontwikkeling van het zuidelijk
stationsgebied gekomen. Als ze eerder naar ons
geluisterd hadden was er heel wat geld bespaard. Het plan moet de politieke besluitvormingsprocedure nog doorlopen, maar er lekken
al ‘zaken’ uit. Bijvoorbeeld een forse supermarkt
die Albert Heijn er wil vestigen. En dan handha-

ven ze hun zaak op de markt, althans dat staat
nu in het AD.
Tot slot aandacht voor de Dag van het Park. Een
krant in Gouda die wat minder goed op de hoogte is heeft daarvoor een andere datum gemeld.
Onze Dag van het Park vindt plaats op zaterdag
9 juni. Uitgebreide informatie erover in deze
wijkkrant. Veel leuks voor jong en ouder.

HERINRICHTING NIEUWE PARK
FASE 3 EN 4
Door Ballast Nedam

Start werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden gaat in
juni 2012 van start. Hierbij wordt gestart in de
Ferdinand Huyckstraat vanaf de Winterdijk in de
richting van de nieuwbouw van “Het Rode
Dorp”.
Inloopavond
De werkzaamheden van de gemeente zijn van
invloed op uw directe woonomgeving. Om u zo
goed mogelijk te informeren over de uitvoering
organiseert de gemeente samen met Ballast Nedam Infra een inloopavond. De inloopavond
wordt gehouden op dinsdagavond 29 mei 2012
in het pand van CSG ‘De Goudse Waarden’ aan
de Kanaalstraat 31. U kunt vrij inlopen tussen
19:00 uur en 20:30 uur.
Tijdens deze avond kunt u informatie inwinnen
over de uitvoering in het gehele plangebied. Ook
kunt u uw eigen specifieke situaties kenbaar
maken waar wij tijdens de uitvoering rekening
mee kunnen houden. De te presenteren tekeningen bevatten informatie over de aanleg van
de hoofdriolering, de nieuwe aansluitingen van
de woningen en de definitieve inrichting van de
straat. Het is niet de bedoeling nog wijzigingen
aan te brengen in het ontwerp.
Planning
Telkens voorafgaand aan de werkzaamheden in
een specifieke straat krijgen de bewoners die
het aangaan een aanvullende brief met de exacte planning, informatie over de bereikbaarheid
van de woningen en contactgegevens.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven meer
informatie willen over de rioleringswerkzaamheden, de planning, de voortgang of een digitale
vraag willen stellen, dan verwijzen wij u naar de
speciale website
www.herinrichting-nieuwepark.nl. Bij dringende
vragen kunt u bellen met het infonummer van
Ballast Nedam: 06 – 10.04.16.83.
U kunt ook terecht op de website van de gemeente www.gouda.nl/riool.
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VOORTGANG RIOOL EN HERINRICHTINGSPROJECT WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Sinds drie weken zijn de tekeningen voor het
definitief ontwerp (DO) voor de herinrichting van
het Winterdijkgebied en de vervanging van het
riool fase 3&4 beschikbaar voor de bewoners
van onze wijk. Op 29 mei wordt vanaf 19.00 uur
een inloopavond gehouden door de gemeente en
de aannemer Ballast Nedam om vragen c.q.
wensen van de bewoners te bespreken. Als u
nog iets wilt veranderen dan is dit het moment
om het aan te kaarten.
Het wijkteam van zijn kant heeft met een aantal
bewoners van het Winterdijkgebied de tekeningen besproken en twee weken geleden een lijst
met vragen, suggesties en onvolkomenheden
aan de gemeente toegestuurd over de volgende
gebieden: riolering, verkeer & parkeren, groenvoorziening, verhardingen, straatmeubilair en
verlichting. De gemeente heeft daarop nog niet
gereageerd (21 mei).
Indien u een kopie van deze opmerkingen wilt
hebben kunt u contact opnemen met Peter
Schönfeld (0641836684).

BERICHT VAN MOZAIËK WONEN
HET RODE DORP

bouwplaats van Parkwijk een kijkje te nemen.
De bouw van de 41 nieuwbouw eengezinswoningen, nabij het centrum en station, is half maart
van start gegaan. Door de manier van bouwen
vordert de bouw goed. De planning is dat de
woningen in het 4e kwartaal van dit jaar worden
opgeleverd.
In de gele bouwkeet van Dura Vermeer was een
uitgebreide verkooppresentatie te zien met o.a.
de toe te passen bouwmaterialen, plattegronden
en wijkindeling. De makelaars van ViavestA waren aanwezig om de bezoekers volledige uitleg
te geven over de moderne en zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen in dit ‘frisse’ en kleinschalige project.
“Er was nog meer aanloop dan de eerste open
dag in maart. Het was opvallend dat veel bezoekers hun vragen over dit project goed hadden
voorbereid. De oplevering die nog dit jaar gaat
plaatsvinden, de uitgebouwde woonkamer van
ca. 33 m² en de volledige afwerking van badkamer en toilet geeft voor velen de doorslag om
te kopen” aldus Linda Asscheman en Linda van
Duuren van ViavestA Makelaars.
Ruim 50% van de woningen is al definitief verkocht of onder optie. Er is nog keuze uit een
aantal verschillende bouwtypes en ligging. Voor
meer informatie kunt u terecht bij ViavestA Makelaars en Adviseurs BV, 0182 – 511283, gouda@viavesta.nl

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Marrianne Waalwijk

Nog geen verdere berichten te melden alles ligt
zo’n beetje stil. Misschien wel verdacht stil.
Het Huis van de Stad toornt boven het station
uit en kijkt met een hoge blik op het gebied
neer.

SLUIPVERKEER- GESPREK MET
CONNEXXION
Door Jaap Addicks en Peter Schönfeld

Blok 1 zal nog voor de bouwvakvakantie
opgeleverd worden en eveneens zal de sleuteluitreiking aan de huurders plaats vinden.

OPEN DAG OP DE BOUWPLAATS
VAN PARKWIJK TREKT VEEL GEINTERESSEERDEN
Door Linda Asscheman, ViavestA Makelaars & Adviseurs
Gouda B.V.

Afgelopen zaterdag was er voor de tweede maal
de mogelijkheid voor geïnteresseerden om op de

Omdat bewoners van de Crabethstraat en het
Van Bergen IJzendoornpark al heel lang overlast
ondervinden van sluipverkeer van de bussen
van Connexxion heeft het wijkteam onlangs
weer een gesprek gehad met de busonderneming Connexxion. Het probleem ligt bij de bussen die van en naar het algemene parkeerterrein van Connexxion tegenover Hoogvliet rijden
aan het begin of eind van hun dienst. Ondanks
het feit dat deze klachten al lang bij Connexxion
bekend zijn en hun chauffeurs er al meerdere
malen op gewezen zijn, dat zij alleen door de
Vredebest en de Kattensingel moeten rijden,
blijkt dat de realiteit anders is. Connexxion is
3
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zich bewust van het probleem en wil graag helpen aan de oplossing hiervan. Volgens hen kiezen de chauffeurs de snelste weg en dat is niet
via de Vredebest en de Kattensingel, die door
veel opstoppingen en de afstelling van het stoplicht bij de Vredebest/Kattensingel door hen als
traag wordt beschouwd. Afgesproken is om een
gezamenlijk gesprek te hebben met de verkeerskundige van de gemeente om deze bottlenecks op te lossen. Wordt vervolgd!
N.B. het contract voor het busvervoer in onze
regio van Connexxion loopt in december af en
wordt overgenomen door Arriva. Wij verwachten
dat dit geen verandering zal brengen in het probleem van sluipverkeer.

FLATS CRABETHPARK WORDEN
NIET AFGEBROKEN
Door Peter Schönfeld

Op 7 mei is er een bespreking geweest tussen
de bewoners van de Crabethparkflat, de gemeente, Multi Vastgoed (MV) en de Goudse Verzekeringen.
Rogier Hendriks, van MV, neemt het woord tijdens het overleg. Hij toont de aanwezigen een
nieuw kleinschaliger Masterplan voor het Zuidelijk Stationsgebied Gouda. Het gaat nu om een
conceptplan, waar de gemeente nog goedkeuring voor zal moeten geven. Het nieuwe conceptplan maakt het mogelijk om het project gefaseerd aan te pakken. De woningen aan het
Crabethpark worden in de eerste fase van dit
conceptplan behouden. Het omvat namelijk alleen de Vredebest, de Spoorstraat en het Stationsplein. Verder laat het plan een parkeergarage en een supermarkt zien op de plek waar nu
het busstation is. De Van Hofwegensingel is helemaal van de baan in het nieuwe concept. Als
alles volgens plan verloopt zal dit gerealiseerd
worden in 2014-2016. Als het busstation waarschijnlijk medio 2014 naar de noordkant van het
station verplaatst gaat worden kunnen de werkzaamheden beginnen.
Een eventuele 2e fase is nog niet bedacht, maar
Rogier Hendriks geeft aan dat het waarschijnlijk
zo zal zijn dat de Crabethflat ook in deze fase
niet gesloopt wordt. Hij vermoedt dat de 2e fase
alleen de overzijde van de Vredebest zal beslaan
(de kant van de parkeeringang van de ABN Amro Bank). Uiteraard is hier geen zekerheid over.
Dit alles tezamen genomen betekent dit dat
sloop van de woningen (of het nieuwe plan door
de gemeente nu wel of niet goedgekeurd wordt)
van de baan is!!
Goudse Verzekeringen deelt mee dat de winkels
die eventueel op de begane grond in hun gebouw zouden worden gerealiseerd niet door-

gaan. De intentie is nu om op de begane grond
de fietsenstalling voor het OV te plaatsen en om
de tweede etage als bedrijfsruimte te gaan verhuren en daar een eigen ingang voor te realiseren. Aan welke zijde is nog niet bekend. Verder
willen zij aan de kant van het station naast het
kantoor waar nu Connexxion gevestigd is, extra
winkelruimte realiseren (dit betreft de hoek van
de bloemenkiosk). Hier zal dan wel sprake zijn
van een verbouwing. Als laatste liet de Goudse
weten er aan te denken het gratis parkeren op
het parkeerterrein van de Goudse op donderdagavond en zaterdag betaald parkeren te maken. Wanneer dit in zal gaan is nog niet bekend.
Ook benadrukte De Goudse nogmaals dat het
onderhoud van de flats op normale wijze opgepakt zal worden en mankementen verholpen
zullen worden.
Het wijkteam is erg blij te constateren dat alle
inspanningen met name van de bewoners om de
Crabethparkflat te redden niet, voor niets zijn
geweest.

“WIJ PIKKEN HET NIET …………”
VERVOLG
Door Jos Cremers, coördinator Buurtpreventie

In maart is er (helaas) weer op twee adressen in
onze wijk ingebroken. Dat is voor ons de reden
om nog eens aandacht te vragen voor onze actie
“wij pikken het niet ……...”. Het doel van de actie was om enerzijds onze bewoners meer alert
te maken op woninginbraken en de woonomgeving en anderzijds om nog meer bekendheid te
geven aan de politienummers 112 en 0900 8844
in geval van verdachte personen en inbraak.
Maar ook dat eveneens extra waakzaamheid van
de bewoners zelf nodig is. Het belangrijkste doel
van de actie was bewustwording van de veiligheid rond onze woningen.
In de wijkkrant van
december 2011
heeft het Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” een poster actie aangekondigd om het
verontrustend stijgende aantal inbraken een halt toe
te roepen. In samenwerking met
Politie, Stadstoezicht en de leden
van Buurtpreventie
is er in de periode
van 17 tot 21 december een posteractie gehouden over inbraak
in onze wijk. De posters zijn persoonlijk uitgereikt door onze straatcontactpersonen samen
met de wijkagenten en Stadstoezicht. Een groot
deel van de posters hangt er nog steeds. Uit de
4
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posteractie is gebleken dat de betrokkenheid
van de bewoners met de wijk groot is. Ook is de
alertheid van de bewoners voor hang en sluitwerk en woonomgeving vergroot.
Het aantal meldingen van bewoners bij de
politie is in de maand januari met maar
liefst ca. 22% gestegen van 23 naar 28.
Maar dit is blijkbaar nog niet genoeg, gelet op
de recente inbraken. De politie heeft de hulp
van de bewoners hard nodig om het aantal inbraken te stabiliseren of nog mooier terug te
dringen. In geval van inbraak rukt de politie altijd zeer snel met zes man uit. Ook wordt altijd
de technische recherche ingeschakeld en kan ter
plekke aangifte worden gedaan en hoeft men
hiervoor niet weer eerst naar het politiebureau.
Uit de politierapportages over de maand maart
is naar voren gekomen dat er (helaas) toch
weer twee inbraken in woningen hebben plaatsgevonden. Daarom onze oproep om toch vooral
kritisch te blijven kijken en bij de geringste twijfel over verdacht gedrag toch maar de politie te
bellen, hetzij op 0900 8844 of bij een inbraak
112.

WIJKTEAM KOOPT TAFELS EN
STOELEN EN TENTEN VOOR
BUURTEVENEMENTEN

BLOEMBAKKEN BIJ HET STATION
VREDEBEST WORDEN OPNIEUW
BEPLANT
Door Peter Schönfeld

De negentien bloembakken bij het station en
langs de Vredebest moeten het nog steeds doen
met de beplanting van oktober vorig jaar. Omdat het wijkteam heeft besloten dit jaar hier
geen geld aan uit te geven tenzij er sponsoring
gevonden kan worden, is er tot nu toe niets gedaan. Dus ziet het er op het ogenblik niet fraai
uit.
Gelukkig zijn er altijd wel ergens potjes te vinden, die dingen weer mogelijk maken. Dit potje
heet dit keer “Groen moet je doen”. De gemeente subsidieert dit via Cyclus. Het subsidiebedrag
is € 12.50 per m2. Dus heeft het wijkteam besloten in ieder geval voor de komende zomerperiode de bloembakken weer toonbaar te maken
samen met Ruud Gorissen de bloemist aan de
Vredebest. De vaste planten, die er nu inzitten,
blijven en worden aangevuld met rode geraniums. In eventuele droge perioden zal het wijkteam de bakken van water voorzien. In de
herfst kijken we weer verder. Misschien is er
dan weer een andere sponsor te vinden.

Door Peter Schönfeld

Wanneer in onze wijk een evenement, straatborrel of iets dergelijks werd georganiseerd
werden meestal tenten, stoelen, banken en dergelijke geleend van andere wijkteams of gehuurd. Hiervoor was vaak veel geregel nodig en
ook geld mee gemoeid. Om dit in de toekomst
te voorkomen heeft het wijkteam tijdens zijn
laatste vergadering besloten zelf spullen aan te
schaffen, die door iedereen in de wijk geleend
kunnen worden als er ergens iets georganiseerd
wordt. Voor algemene evenementen is dit natuurlijk voor niets, maar voor privéfeesten zou
daar een vergoeding voor betaald moeten worden.
Aangeschaft zijn:
 5x biertafels met de daarbij behorende banken
 twee aluminium cafétafels met acht aluminium stoelen
 twee 3x3m makkelijk op te zetten partytenten (zonder zijstukken, kleur wit)
 twee 3x6m makkelijk op te zetten partytenten (met zijstukken, kleur ecru)
Alle spullen zullen vanaf 11 juni opgeslagen zijn
bij de firma Bunnik. Indien u hiervan gebruik
wilt maken moet u contact opnemen met Peter
Schönfeld (0641836684).

Gedicht van Inez Meter
(stadsdichteres in 2003

Godlof
hun namen worden gered
keren terug in de stad
waar zij woonden
de weggevoerden
in de stoep waar hun voetstap ligt
zal hun leven
ook hun – niet – meer - leven
leesbaar zijn
leesbaar voor ieder
die daar even stil zal staan
stil zal zijn
in hun namen keren zij weer
april 2011
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GOUDSE STOLPERSTEINE EIND
AUGUSTUS OOK IN NIEUWE PARK
Door Soesja Citroen, Stichting Gouds Metaheerhuis afd.
Stolpersteine

Misschien is het u al opgevallen in de wijk, dat
op twee verschillende plekken in de stoep opeens een tegelgroot vierkantje ligt met negen
keitjes. U kunt dit zien in de stoep voor
Piersonweg 4 en Kattensingel 44b.
Enthousiaste jonge hoveniersleerlingen van het
Wellant College hebben deze keitjes op 15 april
geplaatst. Dit als voorbereiding op het feit, dat
kunstenaar Gunter Demnig in Gouda op 29 en
30 augustus dit jaar 72 Stolpersteine gaat plaatsen op 21 locaties. In Nieuwe Park komen er
dan vijf Stolpersteine te liggen, twee op de Kattensingel en drie op de Piersonweg.
Deze vijf Stolpersteine komen hier in de stoep te
liggen, omdat in deze huizen tijdens de Tweede
Wereldoorlog Joden hebben gewoond. Tijdelijke
stadgenoten en vluchtelingen, die hier officieel
woonden en op deze woonplekken tenslotte ook
niet veilig bleken voor het nazibewind.
Het gaat op de Kattensingel 44b om de familie
Silberberg-Schmitt : Ferdinand Silberberg en Lilly Silberberg-Schmitt. Hij was directeur van een
export-drukkerij. Ze woonden hiervoor in de
buurt van Frankfurt. Beiden werden gedeporteerd en vermoord in Auschwitz. Hij werd 63
jaar en zij 60 jaar.
Op de Piersonweg 4 kwam tijdens de oorlog het
gezin Engländer beneden inwonen. De dochter
van de hoofdbewoners, die nu ruim in de tachtig
is, herinnert zich deze rustige, beschaafde familie Engländer nog met pijn in het hart. Als tiener
zag ze hen steeds meer letterlijk gebukt gaan
onder de omstandigheden. Tenslotte zag ze ook
hoe beide ouders opgehaald werden door de politie en dat beeld is haar altijd bijgebleven. Het
gaat om Israël Engländer, Rahel Frieda Engländer-Jungerwirth en hun zoon Joachim Bernhard
Engländer. Hun dochter Cäcilie woonde in Den
Haag en een andere zoon ontkwam naar Amerika. De familie kwam uit Leipzig. Vader Israël,
een papierbekerfabrikant, werd 65 jaar, moeder
Rahel Frieda 63 jaar en zoon Joachim Bernhard
23 jaar. Beide ouders werden gedeporteerd via
Westerbork en vermoord in Auschwitz. Zoon
Joachim Bernhard, een slimme maar wat onhandige jongeman, vluchtte naar Frankrijk,
maar werd daar toch opgepakt en vermoord in
Sobibor. Ook de 34-jarige dochter Cäcilie
Engländer, die met haar man en twee kinderen
Irène en Ariane van 12 en 7 jaar in Den Haag
woonde, werd met haar gezin vermoord in
Auschwitz.

mei 2012
Wat zijn nu die Stolpersteine en wat kunnen ze betekenen?
Het zijn kleine betonnen blokjes met een messing plaatje erop, die de ontwerper Gunter
Demnig, plaatst in de stoep voor de voormalige
huizen van slachtoffers van het nazibewind. Die
slachtoffers zijn grotendeels Joden, maar het
gaat ook om Roma, Sinti, Jehova's Getuigen en
anderen. In Europa liggen al zo'n 32.000 steentjes. Op de steentjes staat steeds: Hier woonde... en dan komen naam, geboortejaar, deportatiedatum, doorgangskamp, overlijdensdatum
en kamp waar het einde kwam. Het motto bij de
Stolpersteineproject is: Een mens is pas echt
vergeten, als zijn of haar naam vergeten is. En
die namen willen wij weer in herinnering brengen.
Hier in Gouda zijn in 2011 de eerste 7 steentjes
geplaatst op 4 plekken en nu in 2012 komen er
72 Stolpersteine bij op 21 locaties. Ik organiseer
de plaatsing ervan onder de parapluie van Stichting Gouds Metaheerhuis.
Binnen vijf à tien jaar willen we op deze manier
alle 326 bij ons bekende Joodse stadgenoten
herdenken en hun namen individueel kenbaar
maken. Hun geschiedenis is onlosmakelijk met
die van onze stad verbonden. Zo laten we in het
dagelijks leven met de namen op deze steentjes
aan jong en oud zien, dat het leven van een
mens kwetsbaar is en dat het iets is, waar wij
met zijn allen zorg voor moeten dragen.
Adressen in Nieuwe Park waar wij de komende
jaren Stolpersteine willen laten plaatsen zijn :
Kattensingel 42 (Simone Jeanette Henriëtte Mogendorff); Crabethstraat 5 (fam. KobijlinskiNaumann met 2 zonen), 35 (Hugo Jakobi), 36
(fam. Landau-Nehemias)en 51 (Mietje FrankCats en Lotty Gabrielle Hirsch-Maij); Piersonweg
6 (Izak van Dantzig); van Swietenstraat 3 (Margarete Dieckhoff en Jetje Carla Mogendorff); van
Bergen IJzendoornpark 3a (Günther Bernstein).
Misschien kunnen we als wijkbewoners er toe
bijdragen, dat ook deze voormalige buurtbewoners bedacht worden met een steentje. Zo maken we dit deel van de wijkgeschiedenis inzichtelijk en persoonlijk.

Aldus deze pijnlijke geschiedenissen.

6
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De grootmoeder van Pim Leefsma was familie van de
meisjes Mogendorff hier in de wijk (zie artikel : bij de
toekomstige adressen). Haar steen ligt in de Krugerlaan.

Ik zoek naar gegevens over deze weggevaagde
mensen via verschillende bronnen, zoals het digitale Monument voor de Joodse gemeenschap
in Nederland, de Groene Hart Archieven, het
boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog en de
lijst van het Gouds Metaheerhuis. Tenslotte is er
het Rode Kruis, de afdeling Oorlogsnazorg.
Mondelinge overlevering is echter ook heel belangrijk, juist omdat er vaak maar mondjesmaat
persoonlijke informatie over deze mensen is. Als
er al informatie is, kan deze met de jaren misschien vertekend zijn, maar voor de herdenking
van deze Joodse stadgenoten telt elke herinnering.

werd opgehaald door de politie, het einde kwam
met geweld.
Wilt u het aankopen van de Stolpersteine financieel steunen, dan kan dat door een bijdrage te
storten op rekeningnummer 5898378 ten name
van Stichting Gouds Metaheerhuis-Stolpersteine.
Een Stolperstein kost ons €130 (€120 voor aanschaf van een steen bij Gunter Demnig + €10
extra plaatsingskosten voor ons in Gouda). Elke
bijdrage meer of minder is welkom.
Voor het geven of krijgen van informatie kunt u
mailen naar stolpersteinegouda@gmail.com en
kijken op de website van Stichting Gouds Metaheerhuis, http://www.goudsmetaheerhuis.nl/

Het zou mooi zijn als we zo weer een beeld kunnen scheppen van de vrouwen, mannen en kinderen die langer of korter deel uitmaakten van
deze stad en deze wijk. Sommige families
woonden hier generaties lang, andere families
kwamen hier voortgedreven door de nazivervolging, maar allen ontbrak het uiteindelijk aan
veiligheid. Of men nu in de onderduik ging of
toch weer ergens anders onderdak zocht, of
men zichzelf ging melden voor deportatie of

BERICHT VAN PRORAIL, MOGELIJK WAT LAWAAIOVERLAST
zaterdag 2 juni maandag 4 juni

01:00
05:45

zondag 10 juni maandag 11 juni

01:05
04:55
01:00
05:00

zondag 17 juni maandag18 juni

Slopen/ontgraven trapopgang
roltrapzijde perron 2.
Aanbrengen stempelraam in
bouwkuip roltrapzijde perron 2.
Verwijderen huidige dek perrontunnel
Afvoer materiaal van bouwkuip
roltrapzijde perron 1

Minder treinverkeer van en
naar Alphen aan den Rijn, Den
Haag, Rotterdam

Slopen en ontgraven trapopgang
roltrapzijde perron 2.
Aanbrengen stempelraam in
bouwkuip roltrapzijde perron 2

Geen treinverkeer van en naar
Alpen aan den Rijn, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht

TOEKOMSTVISIE EN MAATREGELEN - VAN BERGEN IJZENDOORNPARK
Door Marianne Driehuijs, afdeling Ruimtelijk beleid en
advies gemeente Gouda

1. Visie
Bij de formulering van de visie en maatregelen
is gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit de
Cultuurhistorische analyse en is gedeeltelijk gebruik gemaakt van de Beplantingsvisie Van Bergen IJzendoornpark, januari 2012 van zeven
studenten in het vierde jaar van hun opleiding
Tuin- en Landschapsinrichting van de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Minder treinverkeer van en
naar Utrecht

Gouda beschikt over twee klassieke parken,
waarvan het Van Bergen IJzendoornpark er één
is. Behoud van het oorspronkelijke karakter van
dit park is daarom van groot belang.
Er is nog veel van het oorspronkelijke ontwerp
aanwezig. Uitgangspunt is dat voor de plaats
van bomen en beplanting zo veel mogelijk wordt
aangesloten bij het oorspronkelijke ontwerp
omdat daarmee de beleving van meer open en
besloten ruimten wordt behouden. De randen
langs de weg Van Bergen IJzendoornpark worden weer meer groen van karakter door bomenlanen te herstellen. De rand langs de Van Be7

mei 2012

Wijkkrant Nieuwe Park
verninghlaan wordt wat meer open gemaakt om
deze straat met fraaie monumentale woonhuizen en berkenlaan meer bij het park te betrekken.
Bij de keuze van sortiment is uitgangspunt dat
eenzelfde sfeer wordt nagestreefd als in het oorspronkelijke ontwerp, maar de soorten kunnen
afwijken. Er zijn inmiddels goede, mooie nieuwe
soorten gekweekt, die het gebruiken waard zijn.
Bovendien moet er efficiënt met beheerbudget
worden omgegaan; dit kan ook leiden tot een
andere soortkeuze.
Voor paden is gekeken naar looproutes, die logisch zijn en die bijdragen aan de beleving van
het park. Dat betekent dat een pad in het landschappelijke deel naast Villa Honk, dat nu min of
meer tegen huize Elisabeth aanloopt, verlegd
kan worden richting de kruising met de Winterdijk.
Voor elementen als banken, speelplek, afvalbakken, lantaarns e.d. is het uitgangspunt dat
de vormgeving verzorgd moet zijn en bestand
tegen vandalisme. Een moderne vormgeving is
een mogelijke keuze. Er wordt wel gezocht naar
eenheid in vormgeving, zo mogelijk van elementen uit één ‘familie’. Uitzondering zijn de rustieke bruggetjes; die blijven in hun klassieke
vormgeving behouden.





wordt voor de amberboom (Liquidambar styraciflua ‘ Paarl ‘), een meer zuilvormige
boom in verband met de afstand tot het
kantoorgebouw. De leeuwen op de leeuwenpoort moeten in beeld komen/blijven.
Het trottoir aan de oostkant (achterzijde
Crabethstraat) verleggen zodat een groene
berm is te maken tussen trottoir en weg; dit
maakt de route voor wandelaars prettiger en
tevens kan de route dan meer in de sfeer
van het park worden ingericht (zie ook volgende punt).
Beplanting aan de oostkant mag variabel
blijven, wel omvormen naar vergelijkbare
soorten met sierwaarde in groepen bij elkaar, zoals die ook in het park worden gebruikt.

2.2.
Halve maantje/volière
De woonhuizen met hun tuinen zijn een gegeven; het Halve maantje komt dus niet terug.
Wat betreft de volière hoeft er nog geen keuze
te worden gemaakt. Wel zijn de afwegingen te
benoemen, die gemaakt moeten worden indien
de volière aan vervanging toe is. Deze afwegingen zijn:
 Is er budget te vinden om de volière te kunnen vervangen?
 Hechten bewoners en bezoekers aan behoud
van de volière?
 Hoe groot is de cultuurhistorische waarde
van het verschijnsel openbare volière?
Indien de keuze valt op opheffen van de volière,
dan is bij herinrichting van het terrein een groene invulling uitgangspunt.
2.3.
Verkleining deel Nieuwe Park
De woonhuizen met hun tuinen zijn een gegeven; de verkleining wordt dus niet ongedaan
gemaakt. Bij inrichtingsaspecten worden wel
voorstellen gedaan om de beleving van de huidige parkruimte te verbeteren.

Vleugelnootboom

2. Gewenste maatregelen
2.1.
Entree vanaf het station
De toegang vanaf het station moet beter zichtbaar worden en wat betreft uitstraling meer bij
het park gaan horen.
 Bij een geplande projectontwikkeling in de
stationsomgeving dient de toegang tot het
park betrokken te worden in het stedenbouwkundig ontwerp.
 De gevarieerde boombeplanting aan de
westkant (voor het hoge kantoorgebouw)
geleidelijk vervangen door één boomsoort in
de vorm van een laan, die aansluit bij de te
vormen laan na de leeuwenpoort. Gekozen

2.4.
Verbinding tussen beide parkdelen
De vier hoeken van de kruising Winterdijk – Van
Bergen IJzendoornpark krijgen een veel meer
uniforme inrichting, zodat in de beleving het
groen van het ene parkdeel doorloopt in het
groen van het andere parkdeel. Daarbij worden
de eenjarige borders er uitgehaald; deze worden
voornamelijk vervangen door heesters, ter plekke van de kruising zelf door één of twee soorten.
2.5.
Bomenlanen
Langs de weg Van Bergen IJzendoornpark langs
het landschapsdeel is een enkele laan in één
soort bomen aan de buitenzijde uitgangspunt.
Ter hoogte van het v.m. Halve maantje ontbreekt echter de ruimte. Er staan al meerdere
Moeraseiken (Quercus palustris), een boom 1ste grootte met het karakter van een parkboom
8
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en een fraaie herfstverkleuring. Afwijkende
soorten worden in de loop van de tijd vervangen
door moeraseik; gaten in de laan worden aangevuld. De rij elzen tussen leeuwenpoort en volière wordt vervangen door moeraseik of amberboom (Liquidambar styraciflua ‘ Worplesdon ‘).

nieuw aangeplant. Deze soorten zijn nog nader
te bepalen.

Langs de weg Van Bergen IJzendoornpark rondom het geometrische deel is een enkele laan in
één soort bomen aan de binnenzijde uitgangspunt. Ook hier wordt gekozen voor moeraseik.

2.8.
Heesters
Bij het maken van keuzes voor heestervakken
spelen sociale veiligheid (voldoende overzicht)
en een rustiger (minder rommelig) beeld een
belangrijke rol. Ten behoeve van de sociale veiligheid is het niet noodzakelijk alle vakken onder
ooghoogte te houden; er dient ook aandacht te
zijn voor de coulissenwerking/dieptewerking
door hoger opgroeiende heestervakken.
De meeste bestaande heestervakken kunnen
blijven; de samenstelling wordt nog nader bekeken op de aspecten hoogte van de beplanting
(sociale veiligheid) en het vormen van grotere
groepen.

De gevarieerde bomenlaan in het landschapsdeel tussen het eerste bruggetje vanaf het station en de Van Beverninghlaan wordt gehandhaafd. De oorspronkelijke bomenlaan van alleen
platanen wordt niet hersteld.
De bomenlaan van moerascipressen (Taxodiums) tussen het tweede bruggetje vanaf het
station en de Van Beverninghlaan wordt gehandhaafd. Deze dateert nog van de aanleg van
het park. Gaten worden aangevuld met jonge
Moerascipressen.
2.6.
Bomen in het park
Monumentale bomen worden zo lang mogelijk
gehandhaafd. Er worden geen vervangende bomen op afstand van deze monumentale bomen
geplant; bij vervanging wordt indien mogelijk
voor een zwaardere maat gekozen.
In het landschapsdeel staat een aantal kleine
bomen, van de 3-de grootte of vanwege slechte
groei. Deze dragen niet bij aan een fraai beeld
en verstoren soms ook de open ruimten in het
park. Deze bomen worden verwijderd.
In het landschapsdeel staan veelal solitaire bomen verspreid over de grasvelden, waar ze oorspronkelijk in boomgroepen stonden. Er wordt
nader uitgezocht welke solitaire bomen worden
gehandhaafd, waar opnieuw groepen worden
gemaakt (eventueel met verplanten van aanwezige bomen) en welke bomen worden verwijderd. Het creëren van afwisseling in open en gesloten delen is daarbij uitgangspunt.
In verband met toekomstige ophogingen worden
bomen, die monumentaal moeten worden, op
terpjes gezet.
2.7.
Eilanden
De eilanden worden weer eyecatchers; dat betekent dat het huidige min of meer ecologische
beheer wordt verlaten. In het aantal bomen
wordt gedund; één dode boom per eiland kan
blijven staan ten gunste van vogels en vleermuizen. De variatie in boomsoorten kan blijven
(Els, Populier, Es, Berk, Esdoorn (Alnus, Populus, Fraxinus, Betula, Acer)). De bloeiende klimplanten in bomen worden opnieuw aangeplant
(Roos, Clematis, Wijnrank, Kamperfoelie). Bloeiende heesterbeplanting wordt eveneens op-

Het zicht over het eiland in het geometrische
deel wordt hersteld; dit betekent dat de beplanting met hoge coniferen wordt verwijderd.

Sommige verdwenen vakken uit het oorspronkelijke ontwerp worden opnieuw aangelegd ten
gunste van mooie zichtlijnen in het park.
In de heesterrand langs de Van Beverninghlaan
worden twee ‘gaten’ gemaakt om het zicht
naar/vanuit het park aan deze kant te vergroten.
2.9.
Borders
De border met eenjarige perkplanten in het
landschapsdeel wordt vervangen door heesters
en vaste planten. De vaste planten in de boomspiegels passen niet in de vormgeving van het
park en worden verwijderd.
In het geometrische deel worden de rozen aan
de kopse kanten van de vijver gehandhaafd,
maar bij uitval wel vervangen door een sterkere
en gezondere soort dan de huidige. Tevens worden evenwijdig aan de lange kanten van de vijver borders met vaste planten met veel bloeiwaarde toegevoegd.
Bij 2.4 is al aangegeven dat de borders op de
andere plaatsen in dit deel worden weggehaald.
2.10. Paden en wegen
De wegen kunnen meer deel uitmaken van de
vormgeving van het park door te kiezen voor
ander verhardingsmateriaal en een ander profiel. Daarbij kan gekeken worden naar de keuzes
die bij andere zogenaamde ‘shared spaces’
(geen scheiding tussen verkeerssoorten) zijn
gemaakt. Dit komt pas aan de orde bij ophoging
van de weg of indien om een andere reden het
wegdek moet worden aangepakt.
Wat betreft de paden in het park heeft een materiaal als halfverharding meer de uitstraling van
de originele zandpaden. Op dit moment is halfverharding geen goede keuze in gebruik en beheer gezien de natte ondergrond. Indien in de
9
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toekomst nieuwe technische mogelijkheden ontstaan, zullen deze worden betrokken in de afweging om het huidige asfalt te vervangen.
Biedt halfverharding geen goed alternatief, dan
is een strak asfaltpad met split afgestrooid een
goede tweede keus. Het pad naast Villa Honk
wordt verlegd om een meer logische en prettige
wandelroute te maken.

bank zitcomfort en in het bijzonder voor de verlichting een goede en zuinige lichtopbrengst bij
het gebruik passend. Bij de keuze kan vanwege
de bijzondere status worden afgeweken van het
standaard toe te passen straatmeubilair in Gouda.
Voor de straatnaamborden worden de standaard
Goudse borden gebruikt; die zijn strak en weinig
opvallend. Omdat de naambordjes met toelichting bij de bomen veel handwerk vragen om
schoon en netjes te blijven, kiest de gemeente
ervoor om de bordjes niet te vervangen. Indien
bewoners het onderhoud van de naambordjes
op zich nemen, kan de keuze anders worden.

DE GRAZIGE WEIDEN IN HET VAN
BERGEN IJZENDOORNPARK
Door Trudie Galama, lid groencommissie

2.11. Beschoeiing
Met de huidige maaimachines is op de slappe
bodem een vloeiend doorlopende grasmat niet
meer te maaien. Bovendien ontstaat in een dergelijke situatie waarschijnlijk spontane natuurlijke begroeiing, die afbreuk doet aan het beeld
van het park. Dat betekent dat er toch enige
ondersteuning van het maaiveld noodzakelijk is
in de vorm van (kunststof) matten of een harde
beschoeiing. Bij vervanging van beschoeiing
wordt gekeken welke mogelijk nieuwe materialen dan op de markt zijn om de noodzakelijke
ondersteuning van de oever in combinatie met
een vloeiend verloop te kunnen bieden.
2.12. Ophoging en drainage
Een structurele ophoging van het park is niet
wenselijk gezien de gevolgen voor bomen en
andere beplanting. Op korte termijn is daar ook
geen budget voor. Alleen de plekken die echt
drassig worden, zullen worden aangevuld met
grond. De mogelijkheden van drainage vragen
nog om nader onderzoek; dit wordt opgepakt als
een structurele ophoging aan de orde is.
2.13. Bruggetjes, straatmeubilair en
speelplek
De rustieke bruggetjes zijn kenmerkend voor de
ontstaansperiode van het park en blijven wat
betreft vormgeving gehandhaafd.
Het straatmeubilair bestaat uit bankjes, afvalbakken, eventuele hekjes, straatnaamborden,
naambordjes bij bomen en verlichting.
Voor de bankjes, afvalbakken, eventuele hekjes
en verlichting wordt gezocht naar één ‘familie’
wat betreft vormgeving. Deze kan klassiek of
modern zijn. De criteria om een keuze te maken
zijn: een verzorgde uitstraling, goed te beheren,
vandalismebestendig, in het bijzonder voor de

Het gras is bijna twee kontjes hoog, de boterbloemen, madeliefjes en paardenbloemen tieren
welig. Wanneer komen de tuinmannen? Of is het
de bedoeling dat circuspaarden op 9 juni zich ter
plekke dik en rond gaan eten?
Een telefoontje naar Cyclus brengt opheldering.
De aanbestedingsprocedure voor het maaien is
later afgerond dan gepland, waardoor de overgang naar een nieuwe aannemer is vertraagd en
werkzaamheden zijn blijven liggen. Een betere
illustratie van een trage besluitvorming is niet te
geven. Maar mij is toegezegd dat vóór het einde
van deze week de mannen en hun machines
worden ingezet. De grazige weiden worden weer
nette grasvelden, zoals dat in een historisch
park hoort.

VERSLAG CREA CAFÉ PLATEELSCHILDEREN
Door Manon Vonk

Afgelopen crea-café stond in het teken van plateel schilderen. Trudy Ottespeer was onze gast
docent, zij geeft de cursus plateel schilderen op
de SBB. Trudy heeft ons laten kennismaken met
het plateelschilders-ambacht en ons veel verteld
en laten zien over het vak. Na een inspirerend
verhaal ondersteund met voorbeelden, kregen
we een korte instructie en demonstratie hoe we
te werk moesten gaan. Trudie had al bordjes
voorbereid met een ponsief, een soort doordruk
velletje. We konden kiezen tussen een bootje en
een tulp. Ondanks dat het een voorbereide afbeelding was kon je er nog veel van jezelf in
kwijt, zie ook het resultaat van de bordjes.
Kortom het was een leuke en inspirerende
avond. Ben je niet in de gelegenheid geweest
om naar het crea-café te komen dan kun je op
de site van Trudy nalezen waar zij zich allemaal
10
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maakte dit water deel uit van de belangrijke
vaarroute van Rotterdam naar Amsterdam. De
steden Delft en Leiden probeerden daar lange
tijd vergeefs verandering in te brengen. Tot halverwege de dertiger jaren van de vorige eeuw
werd de Nieuwe Gouwe gebruikt voor al het
scheepvaartverkeer, maar toen kwam het Gouwe Kanaal in gebruik en sindsdien vaart men om
Gouda heen.

Workshop plateelschilderen

In het volgende crea-café is er de gelegenheid
om het mozaïek werk waaraan begonnen is af te
maken, maar je zou ook eventueel met een
nieuw mozaïek stuk kunnen beginnen. Naast het
mozaïeken willen we wat aandacht geven aan
buurtkunst. Bij het woord buurtkunst kun je van
alles bedenken, uiteindelijk komt het erop neer
dat de buurt wat aantrekkelijker gemaakt wordt.
In onze wijk zijn nog genoeg onaantrekkelijke
plekjes die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, maar het is ook leuk om je eigen woning te
verfraaien. Mocht je nu inspirerende ideeën
hebben om de wijk op te leuken of vind je het
leuk om daarover mee te denken: dan ben je
van harte welkom op het crea-café op woensdag
6 juni.
Maar natuurlijk ben je ook vrij om te komen en
je werk mee te nemen waar je zelf aan bezig
bent. Wil je ook een keer over jouw hobby/ passie vertellen vertel het ons dan!
Meld je aan bij:
Marrianne Waalwijk:523448

DE NIEUWE GOUWE O.Z.
Door Ton Kooijman

Tot ongeveer 1900 eindigde de Gouwe vanuit
het noorden in de Kromme Gouwe die bij het
Bolwerk de binnenstad raakte. De naam zegt
het al, dat laatste stuk was erg kronkelig en
men besloot toen om de Nieuwe Gouwe of
Nieuwe Vaart te graven. Al in de Middeleeuwen

De schutsluis met de prachtige bomengalerij langs de
Nieuwe Gouwe O.Z.

In 1940 werd in de Nieuwe Gouwe ter hoogte
van waar nu de van Vreumingenstraat ligt, een
sluis gebouwd: de Kock van Leeuwensluis. Dat
is een combinatie van een keersluis en een
schutsluis. Een keersluis dient als een waterscheiding en een schutsluis maakt het mogelijk
boten doorgang te verlenen als het waterpeil
aan beide kanten verschilt. De belangrijkste
functie van de sluis was om de waterhuishouding in Gouda te controleren. Stel dat er een
dijkdoorbraak in de Gouwe is, dan stroomt het
water het land in en zonder deze keersluis verdwijnt dan ook het water uit de singels en
grachten in de binnenstad. Om dat te voorkomen was een keersluis nodig. Omdat grote
schepen via het Gouwe Kanaal kunnen varen is
voor de pleziervaart een kleine schutsluis voldoende. Met haast 50 meter lang en haast tien
meter breed is deze schutsluis nog behoorlijk
groot. Op hoogtijdagen in de zomer gaan er
meer dan honderd boten per dag door de sluis.
Die stroom komt in mei op gang en eindigt eind
augustus. In de winter durft zo nu en dan een
enkele boot het aan en is de sluis niet bemand.
Maar een telefoontje is genoeg.
Pas in 1980 werd het gebied aan de overkant
beter ontsloten, met de bouw van de Steve
Bikobrug. Daarmee konden de industrieterreinen
Kromme Gouwe Oost en West vorm krijgen.
Met de bouw van het nieuwe Rode Dorp is het
enige stukje groene/lege ruimte langs de Nieuwe Gouwe dat nog resteert het voormalige terrein van de Drie Notenboomen, een wasserij die
daar zijn bleekvelden had liggen. Daar wordt
waarschijnlijk binnenkort een zandlaag gestort
als eerst stap voor de realisatie van de laatste
11
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nieuwe huizen langs de Nieuwe Gouwe Oostzijde.

DAG VAN HET PARK
Door Marrianne Waalwijk

Zaterdag 9 juni is het!! De dag van het Park
2012. Zorg dat u er bij bent!
’s Middags van 14.00 tot 17.00 uur in het Van
Bergen IJzendoornpark naast Villa Honk. Natuurlijk heeft u zich al opgegeven bij Anouschka
Verbruggen, anouschka244@yahoo.com, tel.
359685 voor de taartenwedstrijd; de taarten
kunt u vanaf 13.30 uur aanleveren tot 14.00
uur. De jury zal dan de mooiste, lekkerste, origineelste taart belonen met een kleine attentie.
Dan is er koffie en thee en limonade met taart
natuurlijk, want al die lekkere taarten gaan we
wel uitdelen en opeten. Kinderen kunnen zich
dan leuk laten schminken door ons schminkteam.
Om 14.45 uur is er een optreden van Circus
Hannes en co, leuk voor jong en
oud. Rond 15.15 uur kunnen de
kleinste kinderen nog even op de
paardjes rijden van het Segment.
De grotere kinderen - en het is
ook leuk voor volwassenen - gaan
zelf die circuskunstjes leren
onder leiding van het team van
Hannes en co. En dan is er om
16.15 uur nog een circusvoorstelling met medewerking van de kinderen. Adrie Vergeer zal met z’n
prachtige draaiorgel het geheel
een feestelijk muzikaal tintje geven.
Om 17.00 uur is de middag alweer
afgelopen. We hopen op mooi
weer en uw aanwezigheid.

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

In de vergadering van het Buurtpreventieteam
“Nieuwe Park” op 25 april overviel onze wijkagent, de heer R. van Riel, ons met de mededeling dat hij met ingang van 19 mei aanstaande
ander werk gaat doen binnen de politieorganisatie. Zoals het zich nu laat aanzien gaat hij dit
werk doen voor een periode van drie maanden.
Na die drie maanden kan die situatie hetzij verlengd worden of permanent gemaakt worden.
Hoewel er aanvankelijk een afspraak was gemaakt voor vervanging van onze wijkagent, gedurende deze periode, is deze afspraak uiteindelijk niet nagekomen.

Dit betekent dat de heer H. Graafland nu als
enige de functie van wijkagent voor de drie wijken, “Binnenstad”, “Raam” en “Nieuwe Park”
moet gaan invullen. Hierdoor kan hij slechts een
deel van het belang van onze wijkzorg waarnemen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een vermindering van de zorg voor onze wijk, door verminderde beschikbaarheid en gedeelde aandacht
voor drie wijken. Ook voor ons periodieke
Buurtpreventie-overleg is dit een groot gemis.
In ons overleg vervult de wijkagent een belangrijke, zo niet onmisbare rol.
Wij betreuren de situatie zeer omdat we nu
géén vast aanspreekpunt meer hebben voor onze wijk. Terwijl juist de zomermaanden de drukste periode vormen door overlast in het park.
In een brief van het Wijkteam en Buurtpreventie
aan de politie Hollands-Midden hebben we met
klem verzocht om voor vervanging te willen zorg
dragen voor de heer R van Riel. Wij vinden het
uitermate belangrijk dat de gebruikelijke wijkzorg en het bestaande Buurtpreventie overleg
normaal doorgang kan vinden. Wij wachten in
spanning het antwoord op onze brief af.
In afwachting van de definitieve verandering
van werkkring van de heer R. van Riel willen we
als wijkteam en buurtpreventie team “Nieuwe
Park” onze wijkagent bedanken voor zijn inzet
voor onze wijk en de prettige wijze van samenwerking in de afgelopen periode in het Buurtpreventie Team. Rob bedankt.

Henk Graafland

Rob van Riel

WIJKAANPAK OP DE
RAADSAGENDA
Door Wilma Neefjes, coördinator wijkteamvoorzittersoverleg Gouda

Op woensdag 30 mei a.s. wordt in de gemeenteraad gesproken over wijkaanpak. Eind juni vindt
besluitvorming plaats. Aan de Raad is door het
College van B&W de vraag voorgelegd om in te
stemmen met verlenging van de afspraken uit
2008, die tussen de gemeente en de wijkteams
en andere partners toen zijn gemaakt over hun
samenwerking in de Goudse wijkaanpak.
Deze zijn vastgesteld in de nota “Ruimte geven
om verantwoordelijkheid te nemen. Goudse
wijkaanpak 2008 – 2011.” Daarbij wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met
12

mei 2012

Wijkkrant Nieuwe Park
doorontwikkeling volgens het afgelopen jaar besproken voorstellen. Bent u in dit onderwerp geinteresseerd? U bent van harte welkom om
raadsvergaderingen bij te wonen.
De voorstellen voor doorontwikkeling gaan over
o.a. de verdeling van het wijkteambudget over
de dertien wijkteams in Gouda, na aftrek van
een bezuiniging van 26% op het totaal wat dit
jaar al is geëffectueerd. In het voorstel wordt
geld uit het zogenaamde ondersteuningsbudget
gereserveerd voor buurten, die extra aandacht
behoeven. Dit bedrag van 50.000 euro per jaar
wordt gekoppeld aan een aantal buurten voor
een periode van drie jaar om echt iets tot stand
te kunnen brengen. Aan de wijkteams wordt
met regelmaat teruggekoppeld waar het geld
aan wordt besteed en wat de gevolgen zijn. Om
elkaar te inspireren, maar ook om verantwoording af te leggen, want het geheel van wijkteams levert immers extra in voor een deel in
het belang van heel Gouda. Het restant van het
ondersteuningsbudget wordt via drie parameters
over twaalf wijkteams verdeeld: basis (voor iedereen gelijk), aantal inwoners en de score voor
leefbaarheid in de jaarlijkse door de gemeente
in Gouda gehouden bewonersenquête. Nieuwe
Park had, afgezet tegen het aantal inwoners van
de wijk, een hoger ondersteuningsbudget dan
een aantal andere wijken en zal ten gevolge van
het voorstel door de koppeling aan inwonersaantallen relatief meer inleveren. Het voorheen
hogere ondersteuningsbudget, vastgesteld in
2005, was destijds zo toegekend vanuit de verwachte hoeveelheid werk voor het wijkteam
door de vele bouwplannen in de wijk en gekoppeld aan het bedrag dat toen beschikbaar was
voor Stichting Welzijn Gouda voor het buurthuiswerk vanuit de HJ Nederhorststraat en de
wijkconsulent van toentertijd.
Een ander voorstel is dat het wijkjaarprogramma - dit is het programma waarin wordt beschreven wat in een wijk het komend jaar wordt
gedaan, door wie, met welk doel en met welke
middelen (zie de website van het wijkteam) meer leidend wordt voor het doen van uitgaven
vanuit het wijkteambudget. Ten slotte zijn er
voorstellen over een deels andere taak van de
wijkcoördinator. Voor Nieuwe Park betekent dit
laatste geen echte wijziging. Waar vroeger bijvoorbeeld de wijkcoördinator bij alle wijkteamvergaderingen en bewonersbijeenkomsten aanwezig was als schakel tussen wijkteam en gemeente is dit al langere tijd teruggebracht naar
nu een vergadering per kwartaal en bijvoorbeeld
de jaarvergadering. De gebiedsmanager is daarbij voor de openbare ruimte contactpersoon geworden.
Er is over de voorstellen, met name de budgetverdeling en spelregels voor uitgaven, lang en
uitgebreid gesproken. Schaarsere middelen vragen om nog zorgvuldiger hiermee omgaan. De

effecten van de afspraken zijn niet geheel te
overzien; reden om als de voorstellen worden
aangenomen eind 2013 tussentijds met elkaar
te evalueren. Maar de wijkteams hebben aangegeven vooral weer tijd te willen steken in actief
zijn in hun eigen wijk en doen! Want het daadwerkelijk realiseren van projecten ter verbetering van de leefbaarheid, dat is waar iedereen
uiteindelijk zijn vrije tijd, kennis en energie voor
beschikbaar stelt.

KUNSTMAKELAAR
Door Marrianne Waalwijk

In de vorige wijkkrant berichtte ik u over een
nieuw idee. Tijdens de bewonersavond deed ik
een oproep om mee te denken om een goede
locatie te vinden voor het kunstwerk van Jan
van IJzendoorn. Sjouk Engels had een geweldig
goed idee: zou het niet mogelijk zijn om het
kunstwerk op de strook grond in het begin van
de Van Strijenstraat te plaatsen? Dat is een
beetje een verloren stukje en wordt ook qua
groen niet goed of eigenlijk niet onderhouden.
Ik ben weer op zoek gegaan waar het kunstwerk
inmiddels gebleven was. Helaas voor ons is het
gerecycled maar het heeft wel een hele leuke
plek gevonden. Verschillende elementen zijn gebruikt op de natuurspeelplaats in het Groenhovenpark. U kunt er nu op gaan zitten en zij zijn
een mooie blikvanger. De groenstrook in de Van
Strijenstraat mag echter toch wel wat aandacht
krijgen, dus gaan we daar proberen iets moois
te maken.
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Wijkkrant Nieuwe Park

mei 2012
taartvorm in en stort het mengsel in de vorm.
Plaats de cake in het midden van de oven en
bak hem in ongeveer 50-60 minuten goudbruin.
De cake wordt gebakken op een iets lagere
temperatuur zodat je minder het gevaar loopt
dat het midden van de cake omhoog komt en
een bergje vormt. Kijk na ongeveer 45 minuten
al eens bij je cake en prik met een satéstokje
om te kijken of hij al gaar is. Als er nog cakemix
blijft hangen aan de stokje is de cake nog niet
gaar.
Als de cake klaar is, laat hem dan eerst 15 minuten afkoelen voordat je hem uit zijn vorm
haalt. Mocht je cake toch een bergje vertonendit is niet erg. Leg de cake dan om verder af te
koelen even op zijn bovenkantje- daarmee plat
je hem wat af.

RECEPT CAKE MET AARDBEIEN EN
SLAGROOM MAAR DAN ANDERS
Door Anouschka Verbruggen-Groot

Iedereen kent het wel- een heerlijk plakje zelfgebakken cake met lekker zoete aardbeien en
een flinke toef slagroom. Maar soms wil je wel
eens net wat anders op tafel zetten. Een chique
taart bijvoorbeeld. Het onderstaande recept is
net zo makkelijk als het plakje cake, maar het
ziet er prachtig uit!
Wat heb je nodig:
 200 gram cakemeel
 4 eieren
 200 gram boter (plus wat boter om de vorm
mee in te vetten)
 200 gram suiker
 200 gram aardbeien
 1 zakje Chocoladeglazuur
 250 ml slagroom om zelf te kloppen
 1 zakje klop-fix
 1 gewone springvorm
 mixer
Verwarm de oven voor op 165 graden (gewone
oven) of 150 graden (heteluchtoven). Roer de
boter zacht. Als de boter zacht is, voeg dan de
suiker toe en mix tot het een romige massa is.
Voeg dan één voor één de eieren toe. Als alle
eieren erin zitten, klop dan op de hoogste stand
van de mixer minstens vier minuten het geheel
tot het lekker luchtig is. Voeg dan beetje bij
beetje het cakemeel toe- dit moet je erdoor
“vouwen”. Dit is een soort omscheppen waardoor je het geheel zo luchtig mogelijk laat. In
ieder geval niet roeren- daarmee haal je juist de
lucht eruit! Als je dit hebt gedaan, vet dan de

Terwijl de cake afkoelt kun je alvast de aardbeien wassen en laten drogen. Daarna kun je de
slagroom kloppen- hierbij doe je het zakje klopfix en ongeveer twee tot vier flinke theelepels
suiker. Zo zoet als je het zelf lekker vindt. Bedenk wel dat de cake zelf ook al zoet is. Het
zakje klop-fix zorgt ervoor dat de slagroom lekker stevig blijft. Zet de slagroom dan weer even
in de koelkast.
Als de ronde cake goed is afgekoeld, snijd je de
cake aan de zijkant doormidden zodat je een
bovenkant en een onderkant hebt. Gebruik hiervoor een glad mes. Dat snijdt meestal beter dan
een gekarteld mes. Als je bang bent om scheef
te snijden, markeer dan eerst rondom in de zijkant een lijn waarlangs je gaat snijden. Leg de
bovenkant op een rooster met de binnenkant
naar beneden en leg de onderkant op een mooie
serveerschaal. Verwarm dan het chocoladeglazuur en giet deze dan over de bovenkant.
Smeer het geheel mooi uit over de bovenkant
zodat deze helemaal bedekt is met chocolade.
Leg dan wat mooie aardbeien (ongeveer 4) in
hun geheel (dus met kroontje) op het midden
van de bovenkant in het nog natte glazuur. Laat
dan het glazuur hard worden. Pak de slagroom
en verdeel 2/3 ervan netjes over de onderkant
van de cake, maar laat ongeveer een centimeter
van de rand van de taart vrij. Pak de overige
aardbeien, snij het kroontje eraf en halveer ze.
Leg deze in de slagroom: het maakt niet uit
hoe! Verdeel dan de rest van de slagroom over
de aardbeien. Als het glazuur van de bovenkant
droog is, pak je voorzichtig de bovenkant op en
leg je hem op de onderkant. Als je het mooi
vindt, kun je dan nog een beetje poedersuiker
over de taart strooien en voila: een prachtige en
superlekkere cake met aardbeien en slagroom,
maar dan net iets anders!
Tips voor het bakken van taarten:
1. Leg onderin de vorm waarin je gaat bakken
na het invetten een stuk op maat gesneden
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bakpapier- dan weet je zeker dat je je taart
kunt lossen uit de vorm.
2. Als je vaak hebt dat je cakes zo’n hoge berg
in het midden hebben, bak dan eens op een
iets lagere temperatuur(ongeveer 10 graden). Het duurt iets langer, maar dan loop je
dit risico minder.
3. Kijk voor benodigdheden eens op
www.deleukstetaartenshop.nl. Daar hebben
ze ook rubrieken met allerlei tips en trucs en
voorbeelden!
4. Van de bovenstaande taart maak je in circusthema makkelijk een carrousel: prik dan
aardbeien op tandenstokers (dit zijn je
“paarden”) en prik deze aan de rand van je
taart tussen de bovenkant en onderkant. Of
als je echt creatief bent- maak echte paarden of andere figuurtjes van marsepein en
prik die in de taart. Je kunt dan zelfs van het
marsepein wat over is
dunne reepjes snijden
en die vanuit het midden van je taart naar
de zijkant leggen om
zo de bovenkant van je
carrousel te versieren.
De mogelijkheden zijn
eindeloos- probeer
eens wat!
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het Grand Café met name in het weekend. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Lynet Mechielsen.

Mijn belangrijkste tip is:
Bak altijd met liefde, aandacht en plezierdan kan het nooit mislukken!!!

MEDEDELING VAN GOUWESTEIN
Dinsdag 5 juni: 19.30 uur Zangprogramma met
Chr. Gem. Koor “Sursum Corda” in de Plaza.
Zaterdag 9 juni: Optreden Gitaargroep “Accoord” in de Plaza € 3 voor leden comfort à la
carte en niet leden € 4.
Donderdag 21juni: 10.00 uur Uitverkoop door
fa. Van der Klooster Mode in de Plaza.
Comfort à la Carte
Voor iedereen die zelfstandig woont binnen of
buiten Gouwestein of Gouwestaete is er de mogelijkheid om lid te worden van Comfort à la
Carte (ook voor familieleden van bewoners). Met
dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van onze diensten, bijv.
eten in het restaurant en mee doen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact
op nemen met de cliëntadviseur Annette Mulder.
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.
Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
het welslagen van de diverse wekelijkse activiteiten, ook voor hulp in het restaurant en
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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
ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Jaap Addicks
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

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

Crabethstraat 67
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Kattenburcht 1

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

584355
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

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

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

588410
06 – 52357278
597070
692969
0900-8844
589168
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 – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
29 mei

19.00 uur

6 juni
9 juni
11 juni
13 juni

19.30 uur
14.00-17.00 uur
19.30 uur
18.30 uur

Inloopavond over riolering
Winterdijk
Mozaïeken en straatkunst
Dag van het Park
wijkteamvergadering
Buurtpreventie

Goudse Waarden, Kanaalstraat
SBB
Van Bergen IJzendoornpark
Gouwestein
Gouwestein

PROGRAMMA 9 JUNI DAG VAN HET PARK CIRCUS








13.30
14.00
Vanaf
14.00
14.45
15.15
15.30

- 14.00 uur
- 17.00 uur
14.00 uur
– 15.30 uur
– 15.15 uur
– 16.15 uur
– 16.15 uur

Taartenwedstrijd
Draaiorgel Adrie vergeer
Koffie, thee en limonade
Schminken
Voorstelling Circus Hannes en co.
Paardje rijden
Zelf kunstjes leren
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