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EEN KLEINE VEELZIJDIGE WIJK
De wijk Nieuwe Park is gelegen tussen de spoorlijnen, de Nieuwe Gouwe en de grachtensingel in
Gouda. De Spoorstraat vormt de grens met de wijk
Kadebuurt. Nieuwe Park is met ruim 1400 inwoners
en een oppervlakte van 100 ha maar een kleine wijk
in Gouda. Toch is het tegelijkertijd een zeer veelzijdige wijk. In de tabellen hiernaast staan gegevens
van de wijk naast die van heel Gouda. Waar Nieuwe
Park opvallend afwijkt is het percentage ouderen.
Het aantal jongeren dat in de wijk woont is t.o.v.
heel Gouda juist laag. Het straatbeeld doet echter
anders vermoeden door de aanwezigheid van drie
middelbare scholen en een lagere school voor speciaal onderwijs. Ook afwijkend is het hoge aandeel
in de werkgelegenheid voor heel Gouda. Dit komt
doordat kantoren van grote werkgevers als de
Goudse Verzekeringen en de BAM in de wijk zijn
gevestigd. De laatste jaren zijn de bedrijfsterreinen
langs de Nieuwe Gouwe O.Z., die ook tot de wijk
behoren, sterk ontwikkeld. Op onderstaande kaart
is de wijk aangegeven.

wel drukke wijk aan de rand van de binnenstad. Het
tweede deel van het park is in 1910 door de Raad
Nieuwe Park genoemd. Hier ontleent de wijk zijn
naam aan.

De wijk heeft ook nog een uniek stukje Gouda binnen zijn grenzen, namelijk het monumentale Van
Bergen IJzendoornpark. Een rustpunt in een toch

banen
32.400
% werkgelegenheid
100%
% bedrijven
100%
Data uit 2009, bron: Stadsmonitor 2010

1. De Drie Notenboomen
6. Dijkgraef

Van Strijenstraat (MSF)

2. Gouds MagniFiek
7. Politiebureau

Gouda

Nieuwe
Park
1.423

Aantal inwoners
71.050
Inwoners naar etnische
groep
autochtoon
77%
81%
westers allochtoon
8%
8%
niet westers allochtoon
15%
11%
Inwoners naar leeftijdsopbouw
0-19 jaar
25%
18%
20-59 jaar
54%
43%
60-79 jaar
17%
19%
80 + jaar
4%
19%
Data per 1 januari 2011, bron: Bevolking en grondgebied,
statistische publicatie
Gouda

3. Station
8. Hoogvliet

Van Vreumingenstraat (MSF)

4. Gouwestein
9. Steve Bikobrug

Van Swietenstraat
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Nieuwe
Park
4.802
15%
6%

5. Huize Winterdijk
10. Oerbosjes

Het Nieuwe Park

RONDLEIDING DOOR DE WIJK
wordt sinds eind 2009 gebouwd: het project Gouds
MagniFiek. In de gevel van het
in 2011 opgeleverde mooie
appartementencomplex De
Abessijn langs de Kattensingel
vindt u nog een oude gevelsteen van de voormalige
zeepfabriek. We lopen verder
langs de Kattensingel, niet zo
genoemd vanwege de vele
De Drie Notenboomen
(MSF)
huisdieren, maar naar de heer
Jan Katten, in de 16de eeuw
bewoner en eigenaar van een
stuk grond in die buurt. De
Kattensingel behoort tot het
Beschermd Stadsgezicht van
Gouda. Er staan nog verscheidene woningen in het midden
van de 19de eeuw. De meeste
daarvan hebben de monumentenstatus gekregen. Een
van de weinige bedrijfspanden
die nu nog over zijn, is het
Abessijn (MSF)
Kaaspakhuis van de Firma Paul.

KATTENSINGEL

Kattensingel

We beginnen deze rondleiding aan de rand van de
Binnenstad bij het Bolwerk en volgen zo onderweg
de ontstaansgeschiedenis van de wijk. Het Bolwerk
is een druk verkeersknooppunt waar de laatste jaren ook volop wordt gebouwd. De naam herinnert
aan het verdedigingswerk dat in
de 16de eeuw
werd gebouwd
op deze plek.
Ook toen was
het daar een
drukte van beKattensingel (MSF) lang, vlakbij een
van de poorten
in de nog ommuurde stad waar de Gouwe de stad
binnenstroomde. In die periode was er nog weinig
bebouwing buiten de muren en de singelgracht,
waar ook de Kattensingel deel van uitmaakt. Er waren slechts tuinen voor de burgers uit de binnenstad. De bebouwing en bedrijvigheid kwamen hier
pas op gang in het begin van de 19de eeuw. Het waren vooral de kaaspakhuizen en blekerijen die zich
aan de stadsrand vestigden.

CRABETHSTRAAT

Station

De Drie Notenboomen, vlakbij Het Bolwerk, was
zo´n blekerij. Op de prachtig gerestaureerde voorgevel kunt u op een ANWB-bord lezen over de geschiedenis van het pand. Naast het Rijksmonument
langs de Nieuwe Gouwe O.Z. zullen een appartementencomplex en woningen worden gebouwd. Dit
terrein ligt al zo’n veertig jaar braak, maar de bouw
start nu waarschijnlijk in 2012. Op het achtergelegen terrein van de voormalige machinefabriek GMF,

Detail Kaashandel

We zijn inmiddels bij de Crabethstraat aangekomen, genoemd naar de gebroeders Crabeth, de
makers van een deel van de beroemde Goudse Glazen in de St. Janskerk in het centrum van de stad.
De straat is in 1872 aangelegd. Een groot deel van
de woningen stamt uit die periode, een deel is vervangen door appartementencomplexen en het kantoor van de Goudse Verzekeringen. De Crabethstraat werd aangelegd om een verbinding te krijgen

Gevelsteen Abessijn

Majoor Fransstraat
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Het Station (MSF)

met het station, dat in 1869 werd gebouwd. In de
Tweede Wereldoorlog werd het station door bombardementen vernield. Het huidige stationsgebouw
dateert van 1984. Dat de stationsomgeving weer
gaat veranderen staat vast. Een mogelijk nieuw aan
te leggen weg langs het spoor, de Van Hofwegensingel, zal het nieuw ingerichte gebied voor wat
betreft de parkeergarage en bevoorrading moeten
ontsluiten.

partij en bijzondere boomsoorten. Het aardige is
dat bij veel van deze bomen de naam op een bordje
is aangegeven met een
toelichting. Het park is
een geliefd plekje voor
bruidsparen om zich te
laten fotograferen. Het
boogbruggetje in het midden van het park staat dan
ook op talloze bruidsreportages. Het heet niet
voor niets ‘ de BruidsVan Beverninghlaan (MSF) brug’. Op dit bruggetje
heb je een goed zicht op
de woningen van de Van Beverninghlaan. Deze
fraaie Art Nouveau of Jugendstil huizen zijn omstreeks 1905 gebouwd en de meeste zijn als monument aangewezen. Vooral de tegeltableaus zijn zeer
het bekijken waard.

We gaan verder in westelijke richting en lopen langs
het Lombokterrein. Hier is o.a. het transportbedrijf
van de familie Bunnik gevestigd, dat sinds 2011 “de
Binnenstadservice”, distributie van goederen voor
de binnenstad, verzorgt. Als we doorlopen komen
we door de Leeuwenpoort (zie foto voorpagina). De
leeuwtjes met het stadswapen van Gouda in hun
poten zijn afkomstig van de in 1843 afgebroken
Kleiwegpoort.

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK

Tegeltableau (MSF)

Bij het kruispunt met de Winterdijk staat Huize Elisabeth (1919) dat uitkijkt over het Nieuwe Park,
een in 1910 aangelegde uitbreiding van het Van
Bergen IJzendoornpark. Het heeft een heel andere,
meer architectonische stijl vanwege de symmetrische opzet. Tegenover Huize Elisabeth ligt Villa
Honk (1910). Op drie
hoeken staan huizenblokken van de
Jongere Bouwkunst
uit het begin van de
vorige eeuw. Achter
de huizen aan de
noordzijde staat het
geheel vernieuwde
verzorgingstehuis
Gouwestein en het
seniorenappartementencomplex
Gouwestaete.
Bruidsbrug

Nieuwe Park

Nu staan wij bij de
entree van het Van
Bergen IJzendoornpark. Dit park is
genoemd naar een
burgemeester van
Gouda, die na zijn
dood in 1895 een
Orpheus op weg naar Eurydice legaat naliet aan de
stad Gouda om een
wandelplaats aan te
leggen: Dit park, een
gemeentelijk
groen
monument, is aangelegd in 1901 in de
zogenaamde
landschapsstijl met een
kenmerkende vijverVleugelnootboom

Villa Rhymsight / Sonnevanck (MSF)

Huize Elisabeth

Villa Honk
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Gouwestein (MSF)

WINTERDIJK

Deze straatnamen hebben bewoners ook geïnspireerd bij het realiseren van kleurrijke informatieve
panelen aan de kopse zijden van de woningen langs
de Winterdijk. Intussen zijn we het Thomashuis, een
kleinschalig tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap, gepasseerd. Ook liepen we langs drie
scholen aan de stationszijde van de Winterdijk.

Schilderij Lafeber Winterdijk

De Winterdijk was vroeger een kade van waaruit
het veen aan weerskanten werd ontgonnen en die
tegelijkertijd het oostelijk gelegen gebied bescherming bood tegen overstromingen vanuit de Gouwe.
De Winterdijk loopt helemaal door naar Waddinxveen. Aan het begin zou je gemakkelijk het eerste
zijstraatje links missen. Daar was tot
2010 de lokale supermarkt gevestigd
en zijn in 2008 de
laatste
woningen
van voorheen het
sociale
woningbouwcomplex van
Watt (MSF)
Volksbelang
‘Het
Rode Dorp’ gesloopt. In 2012 begint de bouw in
opdracht van Mozaïek Wonen. Links daarvan is het
in 2011 gerestaureerde Transformatorgebouw uit
1942 te zien. Hierin is het kinderdagverblijf “Watt”
gevestigd, onderdeel van de kinderopvangorganisatie “de Schaapskooi”.

Gevelpaneel

Het zijn twee scholen voor speciaal onderwijs, te
weten basisschool Park en Dijk en de Praktijkschool
GSG Het Segment, dat daar achter ligt. In 2010 heeft
Keramiek- en Lasschool SBB Gouda na een renovatie
hier haar deuren geopend. Tussen de scholen in ligt
een prachtig trapveld, aangelegd door Het Segment.
Tijdens schooltijd maken leerlingen hier gebruik
van. Na schooltijd en in de vakanties is het beschikbaar voor de jeugd in de wijk. Het volgende grote
complex is Huize
Winterdijk, een particulier verzorgingshuis op gereformeerde grondslag.
Dan volgt er weer
een
school:
de
VMBO-t locatie van
Huize Winterdijk (MSF)
De Goudse Waarden. Ook hier is een bouwplaats. Op het terrein
ervoor wordt het appartementencomplex De Dijkgraef gebouwd. Leerlingen van de school zullen
diensten verlenen aan de bewoners. De Goudse
Waarden heeft ook nog een vestiging aan de Kanaalstraat voor de VMBO afdeling. Tussen deze
beide vestigingen liggen aan de Winterdijk de Unileverwoningen. Ze zijn in de jaren zestig gebouwd en
waren oorspronkelijk bedoeld voor de werknemers

Terug naar de Winterdijk. Daar staan een zevental
blokjes met eengezinswoningen. Deze zijn gebouwd
tussen 1956 en 1958. Woningen uit de wederopbouwperiode in Nederland, die werden verhuurd
door Woonpartners Midden Holland. De straten zijn
alle vernoemd naar hoofdpersonages uit boeken
van populaire schrijvers uit de 19de eeuw. Korte
beschrijvingen
van
deze boeken zijn in
2005 en 2006 verschenen in de wijkkrant en kunt u nog
nalezen op de website
van de wijk:
Blokjeswoningen (MSF) www.nieuwepark.nl.

SBB

De Goudse Waarden (MSF)

Park & Dijk
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Thomashuis

van Unilever (het
huidige Croda aan de
Schielandse
Hoge
Zeedijk). De omgeving rond de woningen is ernstig verzakt. Bij de vernieuwing van het rioolUnileverwoningen (MSF)
stelsel in 2012 wordt
tegelijkertijd de omgeving opgehoogd en heringericht. Dit project beslaat de Winterdijk vanaf de
Ferdinand Huyckstraat tot het fietspad en tot de
Nieuwe Gouwe O.Z.. De Winterdijk gaat verder als
fietspad, fraai geflankeerd door knotwilgen. Rechts
van het fietspad ligt het zogenaamde Oerbosje. Zo
genoemd omdat het een restant is van een oorspronkelijk moerasbos. Het is van betekenis als natuurgebied. En dat midden
in de stad! Langs de
Winterdijk en ook al
eerder zijn we kleine
informatiebordjes
fietspad Winterdijk (MSF)
tegengekomen over
vogels in de wijk. Deze zijn eind 2005 geplaatst in
het kader van een door bewoners geïnitieerd informatief nestkastenproject. De bordjes zijn gemaakt
door leerlingen van Het Segment.

scholieren van Het
Segment en de Goudse Waarden zijn hierbij behulpzaam. We
eindigen de wandeling bij de Nieuwe
Gouwe O.Z. Die weg
heet naar het erlangs
Hoogvlietexpress liggende kanaal, gegraven tussen 1908
en 1910, dat een paar bochten van de oorspronkelijke Gouwe afsnijdt. Tussen deze weg en het spoor
liggen bedrijfsterreinen die ook nog tot Nieuwe Park
behoren. Hier staat o.a. het politiebureau Hollands
Midden, een kerk van de Gereformeerde Gemeente
gebouwd in 2009, Hoogvliet uit 2010, de brandweerkazerne en vele andere kantoren en bedrijven.
Bij het spoorviaduct houdt de wijk op. Ook die plek
(het Hamstergat ) zal er geheel anders uit gaan zien.
Althans, er zijn al jaren plannen voor een leisurecenter met o.a. een discotheek en een halte van de
Rijn Gouwelijn. Meer informatie over Nieuwe Park
vindt u op de website www.nieuwepark.nl.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Gouda? Er is veel over geschreven, een selectie van
boeken staat in het kader op de volgende bladzijde.
In de leeszaal van de Openbare Bibliotheek is een
aparte plank met boeken over Gouda. Voor algemene informatie over de gemeente kunt u terecht
bij de Stadswinkel, nu nog Buytenerf, Klein Amerika
20 (tel. 140182). Daar kunt u ook de gemeentegids
krijgen met informatie over artsen, scholen, sportverenigingen, etc. Op de website van de gemeente
www.gouda.nl staat ook veel praktische informatie
zoals data van gemeenteraadsvergaderingen, procedures voor het aanvragen van vergunningen en
bevolkingsgegevens.
Het stadskantoor zal
in 2012 verhuizen
naar Spoorzone, naar
het hoge gebouw met
een stroopwafelmotief dat u vanuit onze
wijk kunt zien aan de
andere kant van het
Gereformeerde Gemeente
station.

Wij gaan naar links de
HJ Nederhorststraat
in, genoemd naar een
bouwondernemer en
politicus die ook het
Rode Dorp heeft gebouwd. Eerst komen
Nieuwe Parkerf (MSF)
we langs het ruim
opgezette woonwagencentrum en het kantoor van
BAM (vroeger de hoofdvestiging van de bouwbedrijven van Nederhorst). Tussen beide in ligt op het
terrein van de BAM een voetpad naar de nieuwe
locatie van de wijksupermarkt Hoogvliet. Voor senioren uit de verzorgingshuizen voor wie het desondanks nog te ver is, wordt door Hoogvliet op vrijdagmorgen in samenwerking met het wijkteam een
busservice aangeboden. Deze “Hoogvlietexpress”
wordt begeleid door vrijwilligers uit de wijk. Ook

Het Segment

Bunnik (MSF)
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Goudse Verzekeringen (MSF)

Ger. gem. in Nederland

Literatuur over Gouda:









Ach lieve tijd – Zeven eeuwen Gouda en de Gouwenaars; twaalf afleveringen; uitg. Waanders i.s.m.
Boekhandel Karssen, 1987.
Piet Lourens e.a. , De Gilden in Gouda, Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda, 1996.
Wim Denslagen, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst . Gouda, 2001.
Duizend jaar Gouda – Een stadsgeschiedenis; 30ste verzameling bijdragen, Historische Vereniging Die
Goude, 2002.
Marianka Peters ( red. ) , Ken Gouda. Bedrijvigheid in de regio, 2003.
Bregje de Wit , Op hoop van zaken – De industrialisatie van Gouda 1813 – 1913, Boekhandel Verkaaik, 2004.
Ton Sevenhoven, Goudse Glorie, Historische Vereniging Die Goude, 2004.
Scheygrond, Goudsche straatnamen 1979 (vanaf 2011 wordt door Die Goude een geheel vernieuwd straatnamenboek met tevens wijkomschrijvingen uitgegeven).

HET WIJKTEAM, VOOR DE LEEFBAARHEID
Nieuwe Park heeft
net als de andere
twaalf wijken in
Gouda een wijkteam.
Dit team houdt zich
bezig met de verbetering van de leefPolitiebureau (MSF)
baarheid in de wijk,
mede via het bevorderen van participatie van bewoners. Het wijkteam bestaat uit bewoners die zich
vrijwillig daarvoor willen inzetten. Hoe een wijkteam daar inhoud aan wil geven, kan het in grote
mate zelf bepalen. In overleg met de gemeente zijn
er wel spelregels opgesteld. Het wijkteam Nieuwe
Park is een Stichting en heeft momenteel zeven
bestuursleden. Hun namen staan in de wijkkrant.
Om het wijkteam heen zijn vele tientallen vrijwilligers actief bij specifieke activiteiten of werkgroepen rond bouwplannen of thema’s zoals groen, de
wijkkrant of peilbeheer. Elk jaar organiseert het
wijkteam een bewonersbijeenkomst, waar de bewoners geïnformeerd
worden over alle ondernomen activiteiten
en de plannen voor
het volgende jaar,
maar inwoners kunnen ook zelf met ideeen komen. Zo is o.a.

geadviseerd over de hoogte van nieuwe bebouwing
en kap van bomen. Ook heeft het wijkteam gepleit
voor goede afspraken over de bouwlogistiek en
communicatie daarover. Daarom heeft de gemeente een bouwlogistiek manager aangesteld. Verder
worden er bij nieuwe bouwprojecten op verzoek
van het wijkteam afspraken gemaakt over communicatie naar bewoners. Dit gaat bijvoorbeeld via
maandelijkse berichten aan direct omwonenden,
artikelen in de wijkkrant en het aanstellen van een
buurtcontactpersoon voor communicatie over de
dagelijkse gang van zaken met de aannemer en/of
opdrachtgever.
Ook op het gebied van verkeer heeft het wijkteam
regelmatig overleg met de gemeente om gevaarlijke of onhandige situaties aan te passen. Zo is de
maximale snelheid op de Kattensingel teruggebracht tot 30 km per uur. Hiermee is de maximale
snelheid overal in onze wijk 30 km geworden. Dit
houdt in dat er geen voorrangskruisingen meer zijn,
ook niet op de Kattensingel.
Het
sluipverkeer via het
park naar met name de Kadebuurt
wordt zoveel mogelijk ontmoedigd en
Fietsstraat (MSF) zal bij verwezenlij-

Kattensingel 30 km

Het Binnenhof (MSF)

Het trapveld (MSF)

BAM
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(MSF)

Hoogvliet (MSF)

king van het zuidelijke spoorzonegebied verleden
tijd zijn. Op aandringen van het wijkteam is de Winterdijk heringericht als fietsstraat waar auto’s worden gedoogd. Helaas kon het wijkteam niet voorkomen dat de kosten voor de parkeervergunningen
vanaf 2012 meer dan verdubbeld werden.

matieve bordjes, een boekje over de wijk, educatieve speurtochten, een fotoworkshop, kerstkransenworkshop, een MP3-wandeling over de historie van
de wijk, gevelpanelen bij de Blokwoningen aan de
Winterdijk en een gedicht over de wijk van toen in
de Crabethstraat.

Kinderactiviteiten

MP3-wandeling

Het wijkteam houdt zich ook met heel andere zaken
bezig. Zoals op sociaal vlak via het organiseren of
ondersteunen van activiteiten voor o.a. de jeugd,
senioren en vrijwilligers, alsmede buurt- of wijkfeesten.

Het wijkteam vindt het belangrijk de bewoners goed
te informeren over wat zich afspeelt in de wijk. Dat
gebeurt voor een belangrijk deel via de papieren
wijkkrant. Deze verschijnt ongeveer tien keer per
jaar. Op de website www.nieuwepark.nl is achtergrondinformatie over de wijk, verslagen van vergaderingen, verzonden brieven, etc. te vinden. De
website is in 2010 vernieuwd. Als bewoner kunt u
uiteraard altijd materiaal aanleveren voor zowel de
wijkkrant als de website of zich aanmelden voor
onderhoud van een deel van de website, om deze
actueel te houden

Ook groen staat hoog op de
wijkteamagenda. De groencommissie van het wijkteam
heeft een groenvisie geschreven. Zolang een gemeentelijke groenvisie en
beheerplan ontbreken wordt
bij ieder plan of bij iedere
kapvergunning gepleit - nu
de kwantiteit door verstening
hard terugloopt - voor
Bloembollen planten
het behoud of terugbrengen
van kwalitatief duurzaam en aantrekkelijk en goed
te onderhouden groen. Daarnaast initieert het wijkteam zelf groenactiviteiten zoals het planten van
rozenstruiken en bollen
in het Winterdijkgebied
en het compenseren van
verloren gegaan groen in
het stationsgebied door
gemeentelijke plantenbakken in te (laten) richten.
Plantenbakken station
De laatste jaren is ook
cultuur en educatie meer op de agenda komen
staan. Er zijn beelden in de wijk bij gekomen, infor-

Kerstkransen maken

Aalscholvers

Sinds 2004 is een
buurtpreventieteam
actief. Dit team bestaat uit bewoners,
die contactpersoon
zijn voor een aantal
straten. Zij overleggen één keer in de
zes weken met de
Schoonmaakactie
politie, stadstoezicht
en de wijkbeheerder Cyclus over oplossingen van
klachten van bewoners over criminaliteit en het
onderhoud van de wijk. De verantwoordelijkheden
van alle betrokken partijen zijn vastgelegd in een
convenant. Het buurtpreventieteam houdt jaarlijks
een schoonmaakactie in samenwerking met de
scholen en schouwt één keer per jaar de wijk samen
met Cyclus. De lijst met contactpersonen van het
buurtpreventieteam staat in de wijkkrant.

Bewonersavond

Burendag
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Bezoek college aan de wijk

WAT KUNT U ALS BEWONER DOEN?
 Wilt u een bijdrage leveren aan het buurtpreventieteam, meldt u bij de coördinator of neemt
u eens deel aan een wijkactie.
 Heeft u ideeën voor een activiteit en heeft u
daar geld voor nodig, stel het dan voor aan het
wijkteam. Bij voorkeur met een omschrijving
van het project, waar, voor wie, door wie en
hoeveel het ongeveer gaat kosten.
 Wilt u betrokken worden bij de voorbereiding
van adviezen voor een project , neem dan contact op met het wijkteam; oproepen hiertoe
staan ook regelmatig in de wijkkrant.
 Vergaderingen van het wijkteam zijn openbaar,
vinden iedere tweede maandag van de maand
plaats in Gouwestein en worden aangekondigd
in de wijkkrant. Misschien is het wijkteamlidmaatschap iets voor u? Hoe meer leden, hoe
meer input en hoe beter de taken verdeeld
kunnen worden.

Al deze activiteiten kunnen natuurlijk niet door een
paar mensen worden uitgevoerd. Gelukkig heeft
Nieuwe Park zeer betrokken bewoners. Dat is te
zien aan de grote opkomst bij bewonersvergaderingen, de deelname aan werkgroepen en de respons
op enquêtes. Zoals gezegd, het is een dynamische
wijk met een zeer gevarieerde bevolkingssamenstelling: jong en oud, volks en deftig, autochtoon en
allochtoon. Er gebeurt veel en daarom is er altijd
behoefte aan inzet van nieuwe mensen. Aarzel
daarom niet om een bijdrage te leveren of eens
contact op te nemen voor meer informatie. Dit
geldt ook en misschien wel juist voor mensen die
pas zijn komen wonen in de wijk. Een frisse kijk op
onze wijk is welkom.
Wat kunt u zoal doen:
 Als u wilt weten wat er gaande is in uw omgeving, lees dan de wijkkrant .
 Wilt u uw opmerking of vraag kwijt over wijkplannen, ga dan naar de jaarlijkse bewonersbijeenkomst.
 Ziet u een incident of verdachte situatie, meld
dat dan bij de politie (tel 0900-8844) en daarna
bij uw straatcontactpersoon. Meld de slechte
staat van groen, bestrating, verlichting e.d. aan
het Klant Contact Centrum (KCC)(tel. 14 0182)
en ook weer aan uw straatcontactpersoon.

Kansen genoeg dus om betrokken te zijn bij uw
buurt en omgeving. Een bijdrage leveren aan de
wijk betekent een grotere verbondenheid met de
eigen woon- en leefomgeving, de wijk beter leren
kennen, meer mensen uit de wijk ontmoeten en
met hun samenwerken, en natuurlijk werken aan
verbeteringen waar u helemaal achterstaat.

BEDRIJVIGHEID IN DE WIJK
Bij al die aandacht voor de bewoners zouden we
bijna vergeten dat er dagelijks meer mensen Nieuwe Park bezoeken dan er wonen. Voor het merendeel betreft dat de duizenden automobilisten, die
dagelijks door de
wijk rijden, de vele
scholieren die ´ s
ochtends
naar
school gaan en
verspreid over de
middag weer naar
huis fietsen en de
gebruikers van het
busen treinstaSinterklaas op De Goudse Waarden

De Blaauwe Haan

tion. En niet te vergeten de gebruikers van het park,
voor de lunch, om te spelen, te recreëren of een
activiteit van de sportvereniging, scouting of school.
Met de scholen in de wijk onderhoudt het wijkteam
een goede relatie.
Scholen
helpen
mee bij schoonmaakacties
van
zwerfvuil.
Leerlingen van Het
Segment bouwden
de
nestkastjes
voor de vogels en
Speeltuin Crabethstraat plantten
rozen-

Schaatsen op de markt

Uitje senioren
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Vijver

struiken bij de blokwoningen. Leerlingen van De
Goudse Waarden organiseren al jaren als examenopdracht gezellige ochtenden voor senioren. Er
komen beslist nog meer mogelijkheden om samen
te werken; suggesties zijn welkom. De leraren behoren tot de bijna vijfduizend mensen die werken in
Nieuwe Park. De meesten werken op de bedrijventerreinen Gouwespoor en Gouwezicht in het westelijk deel van de wijk. Deze werknemers zijn zich er
waarschijnlijk nauwelijks van bewust dat ze in
Nieuwe Park werken. Met een aantal bedrijven in
het oostelijke deel van de wijk zijn al langer contac-

ten. BAM bouwde bijvoorbeeld het speelhuisje op
de hoek van de Majoor Fransstraat / Ferdinand
Huyckstraat, dat daarna is gemozaïekt door bewoners. De Goudse Verzekeringen financierde de
speel- / zithoek in het Crabethpark, ook met bijdragen uit de wijk. Daarnaast dragen bedrijven bij via
adverteren in de wijkkrant of door specifieke projecten te sponsoren of te faciliteren, zoals aannemersbedrijf Ton van Loon bij het eeuwfeest in 2010
en Bunnik’s Logistics bij het Halloweenfeest in 2011.

WIJKAANPAK – BUDGET EN WIJKJAARPROGRAMMA’S
In de paragraaf over het wijkteam heeft u kunnen
lezen dat er vooral veel vrijwilligers nodig zijn om
actief aan de leefbaarheid in de wijk te werken.
Maar daarnaast heeft het wijkteam budget nodig en
professionele partners, die geld, ruimte, menskracht
en kennis inbrengen. Budget ontvangt het wijkteam
jaarlijks van de gemeente. De mogelijkheden om dit
budget te besteden zullen meer dan voorheen gekoppeld worden aan zogenaamde wijkjaarprogramma’s. Het budget van de wijk tot 2012 bedroeg
ruim € 30.000. Door gemeentelijke bezuinigingen en

herschikking van de gelden over de verschillende
wijkteams in Gouda zal dit bedrag in de toekomst
gehalveerd worden. Het wijkjaarprogramma voor
onze wijk is opgesteld door de gemeente in samenwerking met het wijkteam. Dit jaarprogramma is de
leidraad voor alle partijen werkzaam in de wijk.
Op onze website www.nieuwepark.nl, in de wijkkrant en op de jaarlijkse bewonersbijeenkomst kunt
u meer horen en lezen over de ontwikkelingen in de
wijkaanpak en de wijkvisie, analyse en het wijkjaarprogramma.

Halloween

Crabethstraat

Het Rode Dorp
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Feest voor 100 jaar Nieuwe Park (boven)
Opening gevelpanelen

Crabethpark

Spoorstraat

PLATTEGROND NIEUWE PARK

