INTERVIEW TRUDIE GALAMA
Groencommissie
In het hoekhuis op Van Bergen IJzendoornpark
15 woont Trudie Galama. Zij is actief als vrijwilligster in de wijk en vooral in de Groencommissie. Het meepraten over het groenplan voor het
Van Bergen IJzendoornpark vraagt nu de meeste tijd. De gemeentelijke plannen liggen er eindelijk naar aanleiding van een groot historisch
onderzoek waarvoor de gemeente opdracht
heeft gegeven.
Op de “cultuurhistorische analyse Van Bergen
IJzendoornpark” moest een vervolg komen voor
nu. Studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein hebben dat als eindexamenproject opgepakt. Hun conclusie is dat het park zeer waardevol is en zoveel mogelijk teruggebracht moet
worden naar het oorspronkelijke ontwerp. Met
dit materiaal is de gemeente aan de slag gegaan. Het resultaat is op de bewonersavond van
26 maart jl. gepresenteerd door Marianne Driehuijs van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijk
beleid en advies. Door tijdgebrek is zij alleen
toegekomen aan de cultuurhistorie. Daarop zijn
in de wijkkrant van mei de plannen en gewenste
maatregelen gepubliceerd die de gemeente
denkt te nemen en is in de juni/juli wijkkrant
een reactie opgenomen van de Groencommissie.

Door Lies Elte
Hopelijk op tijd om op Monumentendag 8 september leuke bloemetjes te laten zien. Ook
heeft de helft van de rozen de vorstperiode niet
overleefd. Nu is in het nieuwe deel van het park
een bed gevuld met roze roosjes, waar vanwege
de symmetrie rode beter hadden gepast, maar
die waren niet te krijgen.
Het regelmatig overleg tussen de Groencommissie en aanspreekpunt voor de gemeente Marianne Driehuijs verloopt in goede sfeer. De mondige commissie vertegenwoordigt de hele wijk:
Cora Van Leeuwen, Manon Vonk en Han Geurts
vanuit de Winterdijkkant; Geri Van Ittersum en
Trudie vanuit de parkkant en Anneliet Schönfeld
vanuit de Kattensingel. Zij komen 4 à 6x per
jaar bij elkaar of vaker als het nodig is.
Zodra het rioleringsproject bij de Winterdijk eind
van het jaar voltooid is worden de groenplannen
daar uitgevoerd. Over het groen tussen de
blokwoningen heeft Manon haar zegje gedaan
en naar de gemeente doorgespeeld via de voorzitter van het wijkteam, Peter Schönfeld. Langs
de hele Winterdijk worden opnieuw bomen geplant. Trudie merkt geërgerd op dat er nog
steeds geen uitsluitsel is over de compensatie
van de ten onrechte gekapte bomen.
Straatcontactpersoon
Trudie is ook straatcontactpersoon. De klachten
van bewoners, die naar het Meldpunt Openbaar
Gebied (MOG) gaan, krijgt ze ook per mail toegestuurd. Dit gaat bijv. over een omvergereden
paaltje of een te hoge struik bij de ingang van
het park. Deze punten neemt ze ook mee naar
de vergadering van het buurtpreventieteam,
waar ze aan deelneemt en waarvan Jos Cremers
voorzitter is.
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Trudies conclusie: “De plannen zijn mooi en
sluiten aan bij de historie van het park, maar er
zullen helaas nog wel heel wat jaren overheen
gaan voordat die allemaal gerealiseerd zijn.” Het
grootste knelpunt zijn de financiën. Dat er weinig wordt geïnvesteerd in groen en het onderhoud daarvan is in heel Gouda zichtbaar.
Het was een tegenvaller dat de struiken, die
geleverd zouden worden voor de hoeken Van
Bergen IJzendoornpark/Winterdijk, bevroren
waren door de strenge vorst van het voorjaar.
Een tijdelijke oplossing voor die lege bloembedden was zaaien. Om onduidelijke redenen werd
het zaaigoed pas in juli geleverd in plaats van in
mei.
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Open Monumentendag
Met de Groencommissie werkt ze ook mee aan
de Open Monumentendag van 8 september;
omdat het thema “Groen van Toen” is, is hiervoor de commissie ingeschakeld. Elders in deze
wijkkrant worden de activiteiten beschreven.
Rioleringsproject was het begin
Ze is in de buurtactiviteiten gerold toen het rioleringsproject fase 1 begon, gelijktijdig met de
fietsstraat Winterdijk. “Als het zo dicht bij je
huis komt, wil je er wel over meepraten en
meedenken”, aldus Trudie. Als de riolering op de
Winterdijk klaar is, wordt in het tweede gedeelte
de fietsstraat ook doorgetrokken ter verhoging
van de veiligheid. Het tweerichting verkeer in dit
deel van de Winterdijk is echter wel op proef.
Trudie kan de reacties van de omwonenden wel
voorspellen.
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Dan houdt het Spoorzoneproject haar ook bezig.
Het te verwachten extra verkeer door het park
en de Crabethstraat stemt haar niet vrolijk. Als
het niet anders kan zal de pijn eerlijk verdeeld
moeten worden.
En dan is ze nog actief bij de Hoogvliet Express
om de bejaarden vrijdags te helpen bij de boodschappen, wat ze met veel plezier doet.
Voorgeschiedenis
Trudie woont vanaf 1994 in het park. Ze is een
echte Goudse: als kind woonde ze op de Hoge
Gouwe, daarna in Goverwelle, toen in Bloemendaal en vervolgens hier. Ze komt uit een gezin
met zes kinderen. Haar grootvader kwam in
1900 uit Friesland naar Gouda en kocht voor
fl. 9.100 de molen “de Korenbloem” op de hoek
Verlorenkost / Vest. Later kocht hij ook de molen “De Rode Leeuw” om de concurrentie uit te
schakelen. Maar dat ging te ver en de koop
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Door Lies Elte
moest worden teruggedraaid. De Korenbloem is
in 1949 afgebrand, toen hij als molen al jaren
niet meer in bedrijf was.
Hobby’s
Wegens haar fulltime baan heeft Trudie weinig
tijd over. Ze is oma van Teun en Meike. Ze loopt
en leest graag. Heeft 1 x per jaar een grote
wandelvakantie, zoals in Zuid- Amerika, ZuidAfrika, Azië. Nu is ze wat dichter bij huis gebleven: Santiago de Compostella in Spanje, waar
ze flinke stukken van de pelgrimsroute heeft
gelopen. Maar op de Vierdaagse zul je haar niet
aantreffen, dat is haar te massaal. Ze combineert graag wandelen met om zich heen kijken,
niet alleen naar het groen, ook naar de cultuur,
de mensen en de steden. En dat is ook terug te
zien in haar vrijwilligerswerk, wat ze hopelijk
nog lang zal blijven doen.
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