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De zomervakantie is weer voorbij, de zomer zelf 

hoort nog wel wat in petto te hebben. In de wijk 

is het tijdens onze vakanties rustig aan gegaan. 

Te rustig misschien wel: de Ferdinand 

Huyckstraat ligt er op het oog nog even ontoe-

gankelijk bij als twee maanden geleden. Maar 

het eerste stukje is klaar en dat maakt het mo-

gelijk dat de eerste bewoners in ons nieuwe 

‘Rode Dorp’ hun huizen zijn ingetrokken. Eén 

van hen is een repatriant, woonde jaren geleden 

daar ook al. We hopen in het volgende nummer 

een interview te plaatsen en zullen dan de twee 

situaties: toen en nu, ook met elkaar vergelij-

ken.  

 

Met al die nieuwbouw is het niet zo gek dat daar 

veel over te melden is. De bewoners van Gouds 

Magnifiek hebben begin juli een zeer geslaagde 

stratenborrel gehouden. Zelfs het weer gedroeg 

zich redelijk, met een enkel parapluutje was het 

droog te houden. En de Kattenborrel half augus-

tus is al een traditie geworden. Op de valreep 

wijzen we u nog op de Burendag van 22 sep-

tember, een vergelijkbare happening om de re-

laties tussen buurtbewoners te versterken en 

iets gezelligs te doen. De Crabethstraat en ook 

de Majoor Fransstraat gaan ‘buren’. Het Oranje-

fonds en Douwe Egberts hebben daar wat geld 

voor beschikbaar, maar dit jaar bent u daarvoor 

waarschijnlijk net te laat. Al eerder meldden we 

dat ook het wijkteam wat geld beschikbaar 

heeft.  

 

Onze plannen om de vrijgekomen zonnewijzer 

op een mooi plekje te plaatsen lopen niet soe-

pel. Een gemeentelijk advies ligt dwars. Ik blijf 

me afvragen waarom de gemeente zo dicht op 

activiteiten in de wijken blijft zitten; ons niet 

wat meer ruimte geeft en daarmee ook wat 

meer serieus neemt. Zo blijft het vechten.  

Jammer genoeg is het leeuwtje dat een tijdje bij 

de ingang van ons park bij de Nieuwe Gouwe 

heeft gestaan weer verdwenen. Wat er precies 

gebeurd is weet vrijwel niemand. Ik vond de 

verrassende verschijning heel wat leuker dan de 

minder verrassende verdwijning. Heeft iemand 

nog een mooi wit leeuwtje gezien de laatste we-

ken? Ik wil het terug!  

 

Ons prachtige park blijft aandacht vragen. De 

Open Monumentendag heeft dit jaar als motto 

“Groen van Toen” en dan is er in Gouda eigenlijk 

maar één plek waar je naar toe kunt: ons park. 

Dus kom 8 september langs.  

 

We maken u ook graag attent op een duur-

zaamheidsmarkt die op 28 en 29 september in 

Gouda plaatsvindt. Het aantal zonnecellen in on-

ze wijk, ook in de nieuwbouw, is merkwaardig 

laag. Kunnen we daar met ons allen niet wat 

aan gaan doen? Voor meer informatie moet u 

een paar bladzijden verder zijn. En als u een 

plan heeft horen we dat graag.  

 

Ik kon het ook niet laten een berichtje over te 

nemen over honderdduizenden vierkante meters 

aan overtollige winkelruimte. Onze provincie 

schijnt dat plotseling ontdekt te hebben en wil 

er (eindelijk) iets mee. Voor kantoorruimte zou 

hetzelfde bericht geplaatst kunnen worden. Zou 

dit nog wat kunnen gaan opleveren? Het initia-

tief om meer te doen met de winkels aan de 

Vredebest en de Spoorstraat lijkt aan te slaan. 

Als we Multi Vastgoed nou eens zover krijgen 

dat ze iets heel kleinschaligs willen gaan onder-

steunen, niet tijdelijk maar permanent. Dat 

toont pas maatschappelijke betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid.  

 

We gaan het allemaal weer volgen en hopen dat 

u ons blijft volgen.  

 

BERICHT VAN PRORAIL 
Door Lian Wijntjes, Prorail 

 

Einde werkzaamheden in zicht 

De werkzaamheden aan station Gouda lopen 

voorspoedig. Inmiddels zijn alle liften in gebruik 

genomen: één in de stationshal en een lift op 

perron 1 (spoor 8/9) en op perron 2 (spoor 

3/5). Tot het einde van het jaar vinden nog di-

verse werkzeemheden plaats. Deze richten zich 

op het verbreden van de trappen, het installeren 

van roltrappen en de bouw van de nieuwe per-

ronkappen. 

 

 
Schetsontwerp van toekomstige situatie  

naar spoor drie en vijf 

 

Wat gaat er wanneer gebeuren? 

Afgelopen weekend (25-26 augustus 2012) is de 

roltrap van perron 1 op zijn plek ingehesen. 

Verder zijn we begonnen met de bouw van de 

overkapping van dit perron. Op dit moment 

werken we ook hard aan de trappen van perron 

een en twee. De ruwbouw van beide trappen 

van perron 1 is bijna klaar. 

In het weekend van 13 en 14 oktober wordt de 

roltrap op perron 2 ingehesen en bouwen we de 

perronoverkapping op dit perron. Datzelfde 
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weekend vervangen we de laatste keerwanden 

(perronwanden) op spoor acht. Mochten er 

eventueel nog restwerkzaamheden moeten wor-

den uitgevoerd, dan hebben we hiervoor het 

weekend van 15 en 16 december ingepland. 

 

Eind van dit jaar zijn alle werkzaamheden afge-

rond. In januari 2013 is het dan tijd om het sta-

tion feestelijk op te leveren. 

 

Opgeruimd 

Onze aannemer heeft het Lombokterrein opge-

ruimd. Er lag veel zwerfafval dat hij heeft ver-

wijderd. Ook zijn er wat losse spullen die niet 

werden gebruikt afgevoerd. Hierdoor heeft het 

terrein weer een schone aanblik. 

 

Fietsenstalling 

De fietsenstalling aan de noordzijde van het sta-

tion is intussen in gebruik genomen. ProRail 

maakt met de architect een plan om twee extra 

goten aan de trap toe te voegen. Deze zullen na 

de zomer worden toegevoegd. Om de extra go-

ten goed te kunnen gebruiken zullen de leunin-

gen van de fietstrap ook worden aangepast. 

Verder zal de bewegwijzering rond de onbe-

waakte stalling worden verbeterd.  

 

Lift Noordzijde 

De lift aan de noordzijde, Bloemendaalkant, 

maakt deel uit van één samenhangend ontwerp, 

met kantoren, winkels, een bioscoop, een hotel 

en een nieuwe stationshal. Dit ontwerp kan niet 

worden gesplitst. Omdat de bouw van de lift 

samenloopt met het totale project is de lift pas 

voorzien in 2014-2015. 

 

NS plaatst OV-Chippalen 

In de periode van september tot december 2013 

gaat NS in de stationshal OV-Chippalen plaat-

sen.  

 

Wilt u meer weer weten over de verbouwing op 

station Gouda? Kijk dan op 

www.prorail.nl/gouda 

 

 

UPDATE NIEUWBOUW DE DRIE 

NOTENBOOMEN 

 

Op de bewonersavond op 26 maart jl. heeft Du-

ra Vermeer Bouw Leidschendam u voor het 

laatst geïnformeerd over De Drie Notenboomen. 

Inmiddels heeft Dura Vermeer Bouw Leidschen-

dam de grond voor het project gekocht van de 

gemeente Gouda. Het terrein is eind juli met 

bouwhekken afgezet. Binnenkort wordt het nog 

aanwezige afval verwijderd. 

De volgende stap is het bouwrijp maken van het 

terrein. Dit is echter afhankelijk van de verkoop 

van het plan. Zodra de verkoop rond is, zal er 

eerst een visuele inspectie van de omliggende 

bebouwing plaatsvinden voordat er gestart 

wordt met het bouwrijp maken. 

 

Het plan waarop de bouwvergunning is afgege-

ven, bestaat uit 21 eengezinswoningen en 21 

appartementen. Zie de onderstaande tekening.  

 

Een wijziging heeft er plaats gevonden. De om-

cirkelde weg en parkeerplaatsen met de bomen 

zijn van positie gewisseld. De weg loopt nu 

langs de eengezinswoningen en de parkeer-

plaatsen en de bomen zullen aan de buitenzijde 

van het plan gerealiseerd worden. 

 

 
 

TOEZICHT OP HET STALLEN VAN 
FIETSEN BIJ HET STATION 
Door Anne-Marie Blok 

 

Sinds kort wordt er vier ochtenden per week 

toezicht gehouden op de wijze waarop fietsen bij 

het station gestald worden. In samenwerking 

met stadstoezicht houden deelnemers en bege-

leiders van REAKT toezicht op de gang van za-

ken bij de fietsenstalling in het stationsgebied. 

REAKT staat voor maatschappelijke dagopvang, 

dagbesteding en arbeidsrehabilitatie in Gouda 

en omstreken, maar ook in regio Den Haag, Rot-

terdam en Noord-Holland. 

 

Fietsen die niet in de rekken staan worden voor-

zien van een sticker en in de rekken geplaatst.  

Oude fietswrakken worden verwijderd, en fiet-

sen die lang verkeerd gestald zijn, en niet wor-

den opgehaald, worden verwijderd en opgesla-

gen op het Lombokterrein. De rechtmatige eige-

naar heeft tot drie maanden de tijd zijn eigen-

dom terug te vragen, door aangifte van vermis-

sing te doen op het politiebureau en zal dan 

aangesproken worden op de wijze waarop hij 

zijn fiets gestald heeft. 

 

Fietsen die met een slot aan rekken of palen 

staan kunnen niet verwijderd worden, maar 

worden voorzien van een sticker, waarin de ei-

genaar gevraagd wordt zijn fiets ordelijk te stal-

len. Er wordt nog onderzocht of het juridisch 

Bolwerk 

Weg 

http://www.prorail.nl/gouda
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mogelijk is deze sloten te verwijderen en deze 

fietsen ook op te slaan op het Lombokterrein. 

 

Het is mooi dat er werk gemaakt wordt om de 

omgeving van het station goed te organiseren. 

Het zou fijn zijn als er ook een oplossing gezocht 

wordt voor het vele lang parkeren wat in onze 

wijk plaats vindt, terwijl er schaarste is aan par-

keerruimte. Met regelmaat wordt er in de avond 

een auto geparkeerd, vertrekt de inzittende met 

koffer naar het station om enkele dagen later 

(soms na weken) weer terug te komen. 

 

 
Voorbeeld van een auto die weken 

in het park heeft gestaan 

 
VOORTGANG VREDEBEST 
Door Manon Vonk 

 

Na het krantenartikel over het initiatief van de 

Vredebest zijn er een aantal meldingen geko-

men van enthousiaste ondernemers die zich 

graag in een winkelpand zouden willen vestigen. 

Het is een kleurrijk gezelschap dat allemaal po-

sitieve en creatieve plannen heeft. 

!5 augustus hebben we de ondernemers bij el-

kaar geroepen om met elkaar kennis te maken, 

te informeren en om plannen te maken voor het 

winkelgebied.  

 

We hadden de Kamer van Koophandel uitgeno-

digd om informatie te geven over het mentor- 

project. Hiermee ondersteunen zij startende on-

dernemers. Daarnaast hadden we aan Gouda 

Bruist gevraagd om een Ideeënbrouwerij te or-

ganiseren om zo de ideeën te bundelen. 

Het was een inspirerende avond waarin de on-

dernemers een profiel van zichzelf hebben ge-

maakt en er een plan is gemaakt om de Vrede-

best en de Spoorstraat weer tot een bruisend en 

leefbaar gebied te maken.  

Met deze plannen en profielen gaan we naar 

Multi Vastgoed en dan moeten er afspraken ge-

maakt worden hoe we verder gaan. 

 

Wordt vervolgd. 

 

 

 

PLATFORM ZUIDELIJK  

STATIONSGEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Het is weer erg rustig rondom de nieuwe plan-

nen van het stationsgebied. Als buurtbewoners 

zitten wij echter niet stil. Een bewoonster is al 

een hele tijd bezig om de bussen uit de Cra-

bethstraat te krijgen. We hadden bedacht dat 

het met een simpel bord ‘Verboden voor bussen’ 

wel zou lukken. De gemeente heeft echter een 

andere oplossing bedacht. Er komen borden te 

staan bij de uitrit van de busstandplaats met 

een ‘verplicht linksaf’ pijl. Hopelijk werkt dat, en 

wordt er op de naleving toe gezien.  
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Deze brief gaat de komende tijd in heel wat 

brievenbussen in de wijk terechtkomen. Omdat 

veel van de informatie ook voor andere bewo-

ners zinvol is plaatsen we de brief ook in deze 

wijkkrant. 

 

 

Beste nieuwe bewoner(s) van het Nieuwe Park, 

 

Namens wijkteam Nieuwe Park wil ik u graag 

van harte welkom heten in onze wijk, het Nieu-

we Park gelegen tussen de Kattensingel, Nieuwe 

Gouwe Oostzijde en het spoor. Bewust of mis-

schien minder bewust hebt u gekozen om te 

wonen in deze groene wijk waar ongeveer 1500 

mensen wonen, dichtbij de binnenstad en het 

station. Uw keuze is verstandig geweest, omdat 

onze wijk in de “leef barometer” van de ge-

meente Gouda als beste wijk naar voren is ge-

komen. 

 

Om verder kennis te maken met onze wijk is 

hierbij onze wijkbrochure bijvoegd, die veel ver-

telt over de geschiedenis, het aanzien van de 

wijk en de activiteiten, die door het wijkteam 

worden georganiseerd zoals: 

 

 Uitgave van de wijkkrant, die 10x per jaar 

verschijnt 

 Nieuwjaarsborrel 

 Bewonersavond 

 Wijkschoonmaakactie 

 Straatborrels 

 Dag van het Park 

 Burendag 

 Wekelijks transport voor senioren naar de 

supermarkt 

 Buurtpreventie 

 Kerstversiering maken met bewoners 

 opzetten en beheren van website 

www.nieuwepark.nl 

 

Wij hopen van harte dat u het wonen in onze 

wijk net als wij als zeer positief zult ervaren en 

gaan er van uit u in de toekomst te ontmoeten 

bij de bovenstaande wijkactiviteiten. 

 

Namens het wijkteam met vriendelijke groet, 

Peter Schönfeld, Voorzitter wijkteam 

 

 
HERINRICHTING WINTERDIJK EN 

RIOLERING 
Door Peter Schönfeld 

 

Bij de werkzaamheden in de Ferdinand 

Huyckstraat is de aannemer (Ballast Nedam) 

gestuit op vervuilde grond. Dit komt vaker voor 

binnen stedelijke gebieden. De vervuilde grond 

is als het goed is nu afgegraven en vervangen 

door schone grond. Hierbij heeft de aannemer 

de voorschriften van de overheid m.b.t. verwij-

deren van vervuilde grond gevolgd. Voor de 

omwonenden waren er volgens de aannemer 

geen gezondheidsrisico’s. Deze informatie is ook 

per brief aan de omwonenden meegedeeld.  

 

Mede in verband met deze tegenslag dreigt het 

werkschema van het rioleringsproject een ver-

traging op te lopen, waardoor de overlast voor 

de omwonenden langer kan gaan worden. Wij 

hopen en verwachten, dat een grote aannemer 

als Ballast Nedam, in staat zal zijn ondanks deze 

tegenslag het project zoals gepland vóór kerst-

mis 2012 af te ronden. 

 
 

“Groen van Toen”     
HET PARK VIERT MONUMENTENDAG IN STIJL 

In de wijkkrant van juni stond het al: zater-
dag 8 september is het OPEN MONUMEN-
TENDAG met dit jaar als thema: “Groen van 

Toen”. Die dag kunt u tussen 11 en 16 uur de 
sfeer van toen proeven:   

In de tent bij het kruispunt met de Winterdijk 
schenken bewoners in zwierige jurken en net-
te pakken uit oma’s tijd, koffie, met ouder-
wetse ‘kletskoppen’ erbij. Daar kunt u ook 
foto’s en kaarten bekijken van het park in 
vroeger tijden. Er is gelegenheid om een 
bruidsjurk of jacquet aan te trekken en u 
door een fotograaf te laten portretteren bij 
de beroemde bruidsbrug. Wie belangstelling 
heeft voor de historie van het park, de bo-
men en de planten kan met een korte rond-
leiding door een oud-beheerder van het park 
mee. En om de sfeer compleet te maken kunt 
u zelf ook meedoen: U hebt vast nog wel een 
stijlvolle jurk + hoed of een hoge hoed op zol-
der liggen!  

In de tent is een boekje verkrijgbaar met een 
beschrijving van de historie van het ruim 
honderd jaar oude park. Ook staat er een 
uitgebreid artikel over het park in het Maga-
zine Erfgoud, dat verkrijgbaar is in de boek-
handels. 
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INTERVIEW MET TRUDIE GALAMA 
Door Lies Elte 

 

Groencommissie 

In het hoekhuis op Van Bergen IJzendoornpark 

15 woont Trudie Galama. Zij is actief als vrijwil-

ligster in de wijk en vooral in de Groencommis-

sie. Het meepraten over het groenplan voor het 

Van Bergen IJzendoornpark vraagt nu de mees-

te tijd. De gemeentelijke plannen liggen er ein-

delijk 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 La-

renstein hebben dat als eindexamenproject op-

gepakt. Hun conclusie is dat het park zeer waar-

devol is en zoveel mogelijk teruggebracht moet 

worden naar het oorspronkelijke ontwerp. Met 

dit materiaal is de gemeente aan de slag ge-

gaan. Het resultaat is op de bewonersavond van 

26 maart jl. gepresenteerd door Marianne Drie-

huijs 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. 

 

 
Trudie Galama 

 

Trudies conclusie: “De plannen zijn mooi en slui-

ten 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 wei-

nig wordt geïnvesteerd in groen en het onder-

houd daarvan is in heel Gouda zichtbaar. 

 

Het was een tegenvaller dat de struiken, die ge-

leverd zouden worden voor de hoeken Van Ber-

gen IJzendoornpark/Winterdijk, bevroren waren 

door de strenge vorst van het voorjaar. Een tij-

delijke oplossing voor die lege bloembedden was 

zaaien. Om onduidelijke redenen werd het zaai-

goed pas in juli geleverd in plaats van in mei. 

Hopelijk op tijd om op Monumentendag 8 sep-

tember 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 Groencommis-

sie en aanspreekpunt voor de gemeente Marian-

ne Driehuijs verloopt in goede sfeer. De mondi-

ge 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 voor-

zitter van het wijkteam, Peter Schönfeld. Langs 

de hele Winterdijk worden opnieuw bomen ge-

plant. 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 toe-

gestuurd. 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. 

 

Open Monumentendag 

Met de Groencommissie werkt ze ook mee aan 

de Open Monumentendag van 8 september; 

omdat het thema “Groen van Toen” is, is hier-

voor de commissie ingeschakeld. Elders in deze 

wijkkrant worden de activiteiten beschreven. 

 

Rioleringsproject was het begin 

Ze is in de buurtactiviteiten gerold toen het rio-

leringsproject 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. 

 

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. 
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En dan is ze nog actief bij de Hoogvliet Express 

om de bejaarden vrijdags te helpen bij de bood-

schappen, 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 Bloemen-

daal 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 mo-

len “De Rode Leeuw” om de concurrentie uit te 

schakelen. Maar dat ging te ver en de koop 

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, Zuid-

Afrika, Azië. Nu is ze wat dichter bij huis geble-

ven: Santiago de Compostella in Spanje, waar 

ze flinke stukken van de pelgrimsroute heeft ge-

lopen. Maar op de Vierdaagse zul je haar niet 

aantreffen, dat is haar te massaal. Ze combi-

neert 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. 

 

 
 

WEBSITE NIEUWE PARK  
VERNIEUWD 

(WWW.NIEUWEPARK.NL) 
 

Omdat onze website, hoewel hij pas twee jaar 

oud is, te weinig bezocht werd en bovendien las-

tig was te onderhouden en aan te vullen heeft 

het wijkteam besloten de website tegen geringe 

kosten om te vormen tot de huidige website, die 

beter toegankelijk is. De inhoud is in grote lijnen 

gehandhaafd. De nodige veranderingen zijn de-

ze zomer aangebracht door Irene Tielman. Ik 

raad u aan onze site www.nieuwepark.nl weer 

meer te gaan raadplegen. Het is de moeite 

waard! 

 

 
 

 

 
VAN HET WIJKTEAM 

 

Op 10 september a.s. om 19.30 uur komt het 

Wijkteam weer bijeen in Gouwestein voor de 

eerste vergadering na de zomer. Hierbij zal ook 

de nieuwe wijkcoördinator van de gemeente, 

John van Dijk, aanwezig zijn. Als u de vergade-

ring wilt bijwonen bent u van harte welkom.  

 

 

NIEUWE WIJKCOORDINATOR – 
JOHN VAN DIJK 
Door Peter Schönfeld 

 

In het afgelopen jaar van juli 2011 tot juli 2012 

is de wijkcoördinator van de gemeente, die con-

tacten moet bewaken tussen de gemeente en 

het wijkteam, tweemaal in één jaar gewisseld. 

Deze snelle wisselingen waren voor beide partij-

en niet prettig. Na een aantal jaren dat Joke van 

der Bent de functie bekleedde is deze een half 

jaar overgenomen door Tanja van Lit en daarna 

door Ingrid Vink. Een en ander was het gevolg 

van reorganisaties binnen de afdeling voor Vei-

ligheid en Wijken van de gemeente. Deze reor-

ganisatie lijkt afgerond en vanaf september zal 

http://www.nieuwepark.nl/
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John van Dijk onze nieuwe wijkcoördinator wor-

den. Naast onze wijk neemt hij ook Korte Akke-

ren onder zijn hoede. John heeft heel veel erva-

ring met dit soort werk en kent onze wijk ook 

heel goed omdat hij tot enkele jaren geleden 

ook al onze wijkcoördinator was. 

Het wijkteam is blij John weer terug te zien in 

deze functie en hopen en rekenen op een zeer 

vruchtbare samenwerking in de komende jaren. 

 

 
John van Dijk 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

 
AANPAK OVERSCHOT AAN  

WINKELRUIMTE 
Provincie verscherpt toelating nieuwe winkelcen-

tra 

 

De provincie gaat de komende periode met ge-

meenten aan de slag om het overschot aan win-

kelruimte in Zuid-Holland aan te pakken. Het 

aantal nieuwe winkellocaties wordt beperkt. Uit-

breiding van het winkelareaal kan nog slechts in 

een klein aantal grote en historische binnenste-

den onder strikte voorwaarden plaatsvinden. 

Vestiging van detailhandel in de periferie wordt 

beperkt. 

 

Deze nieuwe inzet van de provincie staat in het 

Ontwerp Actualisering 2012 voor de Provinciale 

Structuurvisie (PSV), de ruimtelijke blauwdruk 

voor Zuid-Holland. De beperkingen voor uitbrei-

ding zijn een ruimtelijke vertaling van de Notitie 

Detailhandel waarin de jongste ontwikkelingscij-

fers staan van de Zuid-Hollandse detailhandel. 

Een besluit over de komst van het Factory Out-

let Center (FOC) op de grens van Zoetermeer en 

Lansingerland is nog niet verwerkt; de provincie 

besluit daar in het najaar over.  

 

 

BLOEMBAKKEN VREDEBEST EN 
STATIONSPLEIN 
 

Ondanks het slechte zomerweer en dankzij de 

zorg van enkele wijkbewoners en bloemist Ruud 

Gorissen staan de bloembakken op het Stati-

onsplein en langs de Vredebest er nog steeds 

vrij goed bij. Hopelijk houden de rode geraniums 

het uit tot oktober en vinden we dan weer wat 

geld om de bakken ook tijdens de winter ver-

zorgd te houden. 

 

VRIJWILLIGERSFEEST  

26 OKTOBER 
 

Ook dit jaar organiseert de gemeente het “Vrij-

willigersfeest” in de Sint Janskerk. Het wijkteam 

ontvangt hier een beperkt aantal kaarten voor. 

De kaarten zijn beschikbaar zolang de voorraad 

strekt, maar omdat het er maar een paar zijn is 

het: wie het eerst komt wie het eerst maalt. In-

dien u als vrijwilliger van onze wijk hier graag 

naar toe wilt, kunt u zich bij mij opgeven, Peter 

Schönfeld (0641836684) of 

p.schonfeld@kabelfoon.net  

 

GRIEZELEN 

 
 
 

 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=65466&sid=12354&lid=Link1&url=%0Ahttp%3A//www.zuid-holland.nl/documenten/documentenverkenner.htm%3FGr%3DEconomie%2520en%2520Energie%26t1naam%3DWerklocaties%26t2naam%3D%26t3naam%3D
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=65466&sid=12354&lid=Link1&url=%0Ahttp%3A//www.zuid-holland.nl/documenten/documentenverkenner.htm%3FGr%3DEconomie%2520en%2520Energie%26t1naam%3DWerklocaties%26t2naam%3D%26t3naam%3D
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
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DE LEEUW IS LOS! 
 

Sinds enige dagen is er een gezellig leeuwtje bij 

de ingang van het van Bergen IJzendoornpark 

vanaf de dijk gesignaleerd. Ik hoop maar dat 

het om een geschonken exemplaar gaat en dat 

hij niet ergens ontvreemd is. Als u hem mist 

weet u waar hij nu staat en als u hem kwijt 

wou…bedankt! 

 

Bovenstaand berichtje stuurde Marrianne Waal-

wijk ons eind juni. 

 

 
 

 

De leeuw is er weer vandoor. De vraag is nu of 

iemand zijn eigen tuin een mooier plekje vond 

dan dit. Dat heeft hij/zij dan verkeerd ingeschat, 

ik was er na een weekje al heel erg aan ge-

hecht. Fantastisch idee: leeuwen aan beide in-

gangen van ons park. Of zou de gemeente en/of 

adviseurs het niet vinden passen in ons statige 

park? Terug ermee!  

 
Ton Kooijman 
 

 

VOORTGANG PLAATSING  
ZONNEWIJZER 
Door Peter Schönfeld 

 

Zoals u allen weet is het wijkteam bezig de Zon-

newijzer, die op het Plesmanplein stond, over te 

plaatsen naar onze wijk. Hieraan wil de gemeen-

te, onder bepaalde voorwaarden, meewerken. 

Het opknappen van de stalen wijzer wordt uit-

gevoerd door leerlingen van de GSG “Het Seg-

ment”, waarbij de lasopleiding SBB, gelegen 

naast de school, een adviserende rol heeft. Niet 

verwonderlijk is het een hele klus en daarom 

qua tijd uitgesmeerd over dit en volgend jaar. 

De plaatsing zal hopelijk in 2013 plaatsvinden. 

Het wijkteam heeft hiervoor een omgevingsver-

gunning aangevraagd. Deze is in beraad bij de 

gemeente. De uiteindelijke locatie is nog een 

punt van discussie. Wij houden u op de hoogte. 

 

 
De zonnewijzer 

 

 

KUNSTMAKELAAR 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Eindelijk is het dan zover: woensdag 19 sep-

tember is de officiële onthulling van het UIL 

beeld. Wethouder Daphne Bergman zal om 

10.00 uur de officiële onthulling verrichten. Het 

beeld stond voorheen bij de school aan de 

Sportlaan in Oosterwei; daar moest het plaats 

maken voor iets anders. Het heeft bij ons in de 

wijk een goede plaats gevonden in de tuin van 

het Moreauhof. Het is een gemeenschappelijke 

tuin die wordt onderhouden door de beheers-

vereniging van de GMF-locatie. De tuin is on-

langs helemaal opgeknapt en heringericht. Ie-

dereen is bij deze uitgenodigd om bij de feeste-

lijke onthulling aanwezig te zijn. 

 

 

 
 

 

Het uiltje is gemaakt door Sonja Meijer 

Sonja Meijer (Gouda, 22 november 1929 - 

Reeuwijk, 4 januari 1994) was een Nederlandse 

beeldhouwer. Meijer kreeg haar opleiding van de 

beeldhouwers Dirk Bus, Henri van Haaren en 

Cor Hund. Haar werken zijn vooral te vinden in 

Gouda, Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Oude-

water en Alphen aan den Rijn. 
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22 SEPTEMBER BURENDAG CRA-

BETHSTRAAT & CRABETHPARK EN 
DE BEWONERS AAN DE KATTEN-

SINGEL 
 

Ook dit jaar gaan we op zaterdag 22 september 

weer een gezellige burendag houden. Ontmoet 

uw buurtgenoten, of kom eens even bij praten. 

Deze keer beginnen we even om de buurt op te 

schonen, 

 15.30 uur kunt u de handen uit de mouwen 

steken. 

 16.00 uur het plantsoentje weer gezellig 

maken met materiaal dat we lenen van het 

wijkteam, partytent en zitjes. 

 17.00 uur hebben we dan een’ Running 

borrel” 

 U moet dus zelf een hapje en een drankje 

meenemen. 

 

Wij zien u graag de 22e september! 

Marjan 

Nicole 

Cathelijn  

Marrianne 

 

 
BURENDAG ZATERDAG  
22 SEPTEMBER 2012 
Door Manon Vonk 

  

22 september is het weer zover, dan is het nati-

onale burendag. Natuurlijk doen we ook dit jaar 

weer mee! Deze keer gaan we met de buurt het 

mozaïekhuisje renoveren. Het mozaïekhuisje is 

enkele jaren geleden op initiatief van de bewo-

ners van de Majoor Fransstraat geplaatst en 

gemozaïekt. Door verkeerd materiaalgebruik en 

strenge vorst is het huisje er niet mooier op ge-

worden. Daarom een goede reden om met bu-

rendag weer gezamenlijk het huisje op te knap-

pen en in ere te herstellen. Dus heb je zin in een 

creatieve middag kom dan gezellig plakken en 

de buurt verfraaien met de buren. Iedereen is 

welkom, jong en oud. Kinderen onder de tien 

jaar met begeleiding, dit in verband met het 

materiaal en gereedschap wat gebruikt wordt. 

Meld je aan of kom gewoon gezellig langs waai-

en. Mozaïeken van 12.00 tot 17.00; aanmelden 

bij Manon Vonk, Majoor Fransstraat 36, 585357. 

 

 
Zo mooi was het mozaïekhuisje 
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U BENT WELKOM IN  
GOUWESTEIN! 
Door Lynet Mechielsen, activiteitenbegeleidster 

 

Het Grand Café is geopend van maandag tot 

en met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geo-

pend van 10.00 uur tot 14.00 uur. Drie gangen 

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

10). U wordt verzocht om drie werkdagen van te 

voren te reserveren bij de receptie, 

tel: 0182-515655. 

 

ACTIVITEITEN 

Woensdag 12 september  

 10.00 uur: Modeverkoop door Therèse 

Nieuwenhuis in de Plaza  

 14.30 uur Gouwestein bioscoop “Charlie 

Chaplin” in de Plaza 

 

Woensdag 19 september 

 14.30 uur: Kun je nog zingen… in de Plaza 

 16.00 uur: Tapasavond met miniconcert op 

dwarsfluit in het Grand Café 

 

Woensdag 26 september 

 12.30 uur: Gezamenlijke Kaasfondue maal-

tijd in het restaurant. Leden Comfort à la 

carte € 15, niet leden € 17,50. A.u.b. in-

schrijven bij de receptie vòòr 5 september. 

Ook gasten zijn van harte welkom! 

 

 
 

Vrijdag 28 september 

 Opening expositie “De Klassieken”. Moderne 

kunst uit de jaren ’50-’90 Begane grond 

 

Comfort à la Carte  

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 

of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het 

Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te wor-

den van Comfort à la Carte (ook voor familiele-

den van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u 

met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van 

onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en 

meedoen met alle activiteiten. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen met de cliëntad-

viseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

Centrum Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor het welslagen van de diverse weke-

lijkse activiteiten, ook voor hulp in het restau-

rant en het Grand Café met name in het week-

end. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Ly-

net Mechielsen. 

 

 Het restaurant zoekt vrijwilligers, met name 

voor de vrijdag van 10.00 -14.30 uur 

 In de huiskamers op de verpleegafdeling is 

ook nog grote vraag naar assistentie met 

hand-en spandiensten op alle dagen van de 

week. 

 Het Team Bewegen voor ouderen op muziek 

op dinsdag van 10.00-12.00 uur zoekt ook 

uitbreiding 

 

CREA-AVOND STEMPELEN 
Door Manon Vonk 

 

Ook dit seizoen hebben we weer creacafé. Op 

woensdag 12 september gaan we van start. Op 

deze avond gaan we stempels maken naar eigen 

ontwerp. Dus heb je een leuk logo, wil je je ini-

tialen in sierlijke letters op een stempel, of ge-

woon lekker stempelen dan ben je van harte 

welkom. Wil je iets anders maken dan is dat na-

tuurlijk geen probleem, je bent vrij om te doen 

wat je wilt. Om half 8 starten we in het SBB ge-

bouw aan de Winterdijk.  

 

Dit seizoen vallen de avonden op de tweede 

woensdag van de maand. De avonden zijn dan 

op 12 september, 10 oktober, 14 november en 

12 december. Die kun je dan alvast in de agen-

da noteren. Op de avond van 10 oktober is er 

gelegenheid om nog iets over je hobby te vertel-

len of een kleine workshop te geven. Dus wil je 

je passie/ hobby delen met je buurtgenoten 

meld je dan aan. 

 

Kom je naar het creacafé, meld je dan ook even 

aan in verband met de aanschaf van materiaal. 

Marrianne Waalwijk: 523448 

Manon Vonk: 585357  
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KATTENSPINSELS  
 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Shi-

wa. Een toepasselijke naam voor een heer van 

stand, vindt u niet? Ik ben een geadopteerde 

kater, en dat verheugt mij zeer. Het was niet zo 

dat ik het slecht had hoor, dat moet u niet den-

ken, eten en drinken genoeg, maar ….de behui-

zing was maar zo, zo! Hele dagen was ik alleen, 

en zat ik in m’n uppie in de garage. Mijn baasje 

en bazinnetje moesten hele dagen werken, dus 

vandaar snapt u. En…net als mensen, hebben 

ook dieren behalve eten en drinken liefde nodig, 

en dat was maar heel summier. Zodoende was 

ik eenzaam en in mezelf gekeerd, niet tierig zo 

gezegd. 

 

Totdat er op zekere dag visite kwam die mijn 

sombere blik en apathische toestand ontwaarde, 

maar ook mijn schoonheid. Ik showde, door wat 

gracieus heen en weer te lopen. En...ja hoor, 

terstond vloog de vlam in de pan en werd de 

vrouwelijke gast smoorverliefd op mij. En dat 

begrijp ik best, want ik ben tenslotte een beauty 

en van adel, vergeet dat niet. Na wat heen en 

weer gepraat was de deal vlug gesloten. En zo 

kwam ik bij mijn adoptievrouwtje terecht.  

En dat was wel een hele verandering moet ik 

zeggen, vanuit een kale en ongezellige garage 

naar een mooie gezellige woning in Het Binnen-

hof in Gouda. 

 

Al vlug was ik gewend en bloeide helemaal op, 

m’n amberkleurige ogen begonnen weer te stra-

len en mijn mooie grijze pels werd nog voller en 

glanzender. En dat kwam niet alleen door het 

mooie huis maar de liefde, he de liefde…….dat is 

de clou. Ik kreeg veel aandacht en werd lekker 

geknuffeld, en dat is heel wat waard in een kat-

tenleven. 

 

Na een poosje toen ik wat gewend was en in het 

huis overal m’n luchtjes verspreid had, mocht ik 

ook even naar buiten een wandelingetje maken. 

Heerlijk in de tuin struinen en achter de muizen 

aan, maar vangen… ze zijn me steeds te vlug af. 

Maar ook mijmeren aan de waterkant boeide 

me, zelfs heb ik er een kikker gevangen 

maar…..dat vond mijn vrouwtje niet zo leuk. 

Ook ben ik eens door het ijs gezakt, nou dat 

was schrikken hoor! Ach, een eend liep ook over 

het ijs, en ik erachteraan maar…..ik was te 

zwaar (9 kilo), het was wel een angstige koude 

ervaring. Maar wat denk je, het werd ruim-

schoots vergoed. Gered door mijn geschrokken 

poezenmoeder, werd ik droog gewreven met 

een superzachte badhanddoek, daarna een flin-

ke mopper, en een knuffel toe. Nu wat denk je, 

dat was het natte pak (sorry) wel dubbel en 

dwars waard. 

 

Buiten aan de wandel kwam ik ook wel eens 

buurvrouwen tegen en dan hadden we een ge-

zellig buur-miauwtje. Ze draaiden dan wel eens 

heel koket om mij heen, zo van vind je me niet 

mooi? Maar ze hadden geen kans want ik ben 

een…….je weet wel kater. 

 

Mijn vrouwtje is nu een weekje met vakantie, ik 

gun het haar van harte maar mis haar heel erg. 

Ik word prima verzorgd hoor door een vriende-

lijke dame, niets mis mee, maar toch doet het, 

mij denken aan de garagetijd. Maar niet ge-

treurd, straks is ze weer thuis, en haal ik alles 

in…. Hoewel ik dan toch eerst eigenlijk wel wat 

kattig kan wezen. 

         

Maar als ik op mijn rug ga liggen, en dan weer 

gekieteld word op mijn buik, is alles weer goed. 

Overal mag ik komen behalve in de slaapkamer, 

maar er liggen speeltjes in de gang en de ka-

mer, dus vertier genoeg. En als het vrouwtje 

aan tafel aan het werk is, ga ik er graag bij lig-

gen en voel mij gelukkig met mijn kattenleven. 

 

Maar er zijn natuurlijk ook grenzen zo mag ik 

bijvoorbeeld beslist niet in Het Binnenhof komen 

en daar ben ik juist zo nieuwsgierig naar. 

Er is een prachtige binnentuin met een vijver 

waar mooie grote vissen in zwemmen (zeggen 

ze) en daar zou ik ook wel eens kennis mee wil-

len maken, maar helaas geen kans. Soms pro-

beer ik wel eens weg te glippen, maar wordt ge-

lijk in mijn nekvel gegrepen, dat snapt u wel. 

 

Zo, nu heb ik de spinsels uit mijn kattenkop 

gemiauwd, en weet u wat van mijn verleden en 

heden. En met deze miauwengroet, groet ik u 

en noem mij de gelukkigste kater van de Win-

terdijk en omgeving. 

 

Veel lieve kopjes van……Shiwa Rietkerk. 

   

( Deze kattenspinsels werden geschreven door 

mevrouw van Esschoten, leeftijd 89 jaar)  
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KATTENBORREL OP 16 AUGUSTUS 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 16 augustus jl. hebben de bewoners van de 

Kattensingel en omgeving de jaarlijkse Katten-

borrel gehad op de binnenplaats van huize Kat-

tenburcht. Dit jaar hadden we geluk en was het 

weer prachtig. De bewoners hadden zelf zo ruim 

drankjes en hapjes meegenomen dat aan het 

eind nog ruim over was. Dus mensen, kom vol-

gend jaar ook, al was het maar voor de drank 

en hapjes. Opvallend was dat onze wijkagent, 

Rob van Riel ook even langskwam om pools-

hoogte te nemen. Leuk ook van deze kant inte-

resse te krijgen.  

 

NB: Als andere straten in onze wijk Nieuwe Park 

een dergelijke straatborrel willen organiseren, 

dan is het wijkteam bereid hier financieel (max. 

€ 150) in te participeren. Indien gewenst kunt u 

hierbij gebruik maken van de partytenten en 

biertafels, die het wijkteam onlangs heeft aan-

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

opnemen met Peter Schönfeld (0641836684) of 

p.schonfeld@kabelfoon.net of iemand anders 

van het wijkteam. 

 
BUURTBORREL  

GOUDS MAGNIFIEK 
Door Arjan van Essen 

 

Nadat het project Gouds Magnifiek opgeleverd 

werd en de meeste huizen een bewoner kregen, 

ontstond bij een paar mensen het idee om een 

kennismaking te organiseren. Met name omdat 

er in een betrekkelijke korte tijd iets meer dan 

dertig woningen werden opgeleverd en er dus 

een hele nieuwe gemeenschap in een bestaande 

wijk werd gevormd. Ook voor de bewoners van 

de omliggende straten gaf en geeft dit een ge-

heel nieuw beeld van een terrein dat meer dan 

twintig jaar braak heeft gelegen. 

 

Zo gezegd zo gedaan. Via een digitale datum-

prikker hebben de bewoners onderling een da-

tum gekozen. Dit werd de dertigste juni. Onder-

tussen contact gelegd met de voorzitter van de 

wijk, Peter Schönfeld. Hij reageerde enthousiast, 

zegde medewerking toe en bood gelijk een aan-

tal spullen aan die blijkbaar al door het wijkteam 

aangeschaft waren. Vervolgens hebben de be-

woners van het GMF de buren, die in de aan-

grenzende straten wonen, uitgenodigd. Daar het 

de bedoeling was dat iedereen wat te eten en te 

drinken meebracht, kreeg elke straat een “mee-

brengsuggestie”. Hierdoor waren er allerlei ver-

schillende hapjes en drankjes. De klaargezette 

tafels stonden echt afgeladen vol. Veel mensen 

waren zelf aan de slag gegaan, zodat er echt 

leuke en lekkere culinaire hoogstandjes bij za-

ten. 

 

Op zaterdag 30 juni was het zover. Eerst is een 

tent opgezet op het terrein aan de 

Verspuystraat. Vervolgens één en ander klaar-

gezet. Ook aan de kinderen, die in deze wijk rijk 

vertegenwoordigd zijn, was gedacht. Er was een 

kleitafel en een schilderwand. Met name Joke als 

kinderentertainer heeft zich hier fantastisch voor 

ingezet. In totaal waren er op het hoogtepunt 

zo’n 120 mensen. Behoeft dus geen betoog om 

het een super geslaagde dag te noemen. Een 

dag die geheel aan zijn doelstelling voldeed. 

 

 
Buurtborrel Gouds Magnifiek 

 

 

mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
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Buurtpreventie heeft met de gemeente overleg 

gehad over een aantal knelpunten in het verkeer 

in onze wijk. Zoals u kunt lezen is de verkeers-

deskundige van Gouda met een tas vol proble-

men teruggegaan naar zijn kantoor. 

 

VERKEER 
Door Jos Cremers, coördinator buurtpreventie 

 

In de vergadering van het buurtpreventieteam 

van 20 juni jl. is er uitvoerig van gedachten ge-

wisseld met Adriaan Brinksma (verkeersdeskun-

dige van de gemeente Gouda). Door de leden 

van het buurtpreventieteam waren een negental 

punten waaronder opmerkingen en voorstellen 

voor de verkeerssituatie in onze wijk ter sprake 

gebracht; 

 

1. Het parkeerbord voor de Kattensingel, 

(er staat nu een goed en duidelijk bord 

voor de brug op de Wachtelstraat). 

Het is voor toeristen onduidelijk dat men op de 

Kattensingel alleen mag parkeren als vergun-

ninghouder of als dagkaarthouder. Het apparaat 

voor dagkaarthouders is niet aanwezig, omdat 

die vier jaar geleden is weggehaald. Voorgesteld 

wordt om een bord te plaatsen waarop het ver-

keer naar parkeerplaatsen waar men wel mag 

staan, wordt doorverwezen. Een optie is om het 

bord dat in de Wachtelstraat staat, te verplaat-

sen naar de Kattensingel of zo’n zelfde bord te 

plaatsen. 

 

Reactie van Adriaan  

De gemeente is bezig met het verbeteren van  

de parkeerverwijzingen. Hij zal het voorstel 

meenemen. 

 

2. De mogelijkheid van voorsorteren voor 

rechtsaf op de Kattensingel op het Bol-

werk 

Voorgesteld wordt om op de Kattensingel voor 

het rechts afslaande verkeer een aparte sorteer-

strook te maken. De andere strook zal dan voor 

linksaf en rechtdoor zijn. Het voordeel is dat 

rechtsaf door kan rijden als de brug naar Korte 

Akkeren open staat. 

 

Reactie van Adriaan 

Het probleem is dat men dan eenzelfde situatie 

krijgt als men eerder had op de Steve Bikobrug. 

Er ontstaat een gevaarlijke situatie omdat het 

links afslaande verkeer vanaf de Kattensingel 

kruist met het rechtdoorgaande verkeer vanaf 

Korte Akkeren. Het project om een aantal ver-

keerslichten te verbeteren zal van start gaan. 

Hij weet niet wat op dit moment de stand van 

zaken is. Ook is nog niet bekend wanneer dit 

kruispunt aan de beurt is. 

 

3. De onduidelijkheid voor het inrijden van 

de Vredebest komende vanaf het station 

Het is niet duidelijk dat alleen de bussen, fiet-

sers, vrachtwagens en taxi’s vanaf de Vredebest 

de Kattensingel op mogen rijden. Personenau-

to’s moeten via de Crabethstraat rijden. Het 

voorstel is om een streep op de weg te trekken 

waarop dat aangegeven wordt. 

 

Reactie van Adriaan 

Zal het punt meenemen. Het zal wel lastig zijn 

om het op te lossen. 

 

4. Verduidelijking van de 30 km zone van 

de wijk Nieuwe Park op alle toegangs-

wegen 

Het is niet duidelijk dat voor de hele wijk een 30 

km snelheidslimiet geldt. Men wil graag dat bij 

alle ingaande routes van de wijk een 30 km 

aanduiding geschilderd wordt. 

 

Reactie Adriaan 

Zal kijken of dit een optie is. 

 

5. Verbod voor vrachtauto’s in de Crabeth-

straat/sluiproutes van de Connexxion 

bussen.  

Het gaat om bussen van Connexxion die via de 

Crabethstraat of het park naar de remise rijden. 

Op deze manier worden de stoplichten op de 

Kattensingel vermeden. 

 

Reactie van Adriaan 

De gemeente heeft een verkeersbesluit geno-

men. Er zal een verplichte rijrichting voor bus-

sen komen. De bussen moeten vanaf het station 

verplicht via de Vredebest rijden. Hierdoor kun-
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nen ze niet meer via het park of de Crabeth-

straat rijden. Dit besluit zal na de zomer ingaan.  

Het is afwachten wat de effecten van de rand-

weg zullen zijn voor het vrachtverkeer op de 

Kattensingel. 

 

6. Het stoplicht op het Bolwerk voor fiet-

sers. 

Als er geen auto bij de verkeerslichten 

komt/staat dan is het voor fietsers niet mogelijk 

om rechtdoor of rechtsaf te slaan omdat het 

licht op rood blijft staan. Dit stoplicht reageert 

alleen op auto’s. Het stoplicht reageert wel op 

fietsers als men linksaf slaat. 

 

Reactie van Adriaan 

Hij zal dit nagaan. Dit soort punten kan men ook 

bij het MOG melden. 

 

7. De gevaarlijke situatie voor fietsers op 

de Kattensingel 

Het probleem is dat de automobilisten deels 

over de verkeersdrempels rijden en deels op de 

fietsstroken. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke si-

tuaties voor fietsers. Om dit te voorkomen rij-

den de fietsers regelmatig op het trottoir. Henk 

Graafland zal aan Rob van Riel vragen of hij nog 

de tellingen van de Kattensingel heeft.  

 

Reactie van Adriaan 

Het is niet duidelijk wanneer de damwanden aan 

de Kattensingel vervangen worden. Op dit mo-

ment wordt er op de Kattensingel een week ge-

teld op snelheden en een week op verkeersin-

tensiteit. Een suggestie is om over een half jaar 

deze telling te herhalen. Hierdoor wordt inzich-

telijk wat de invloed van de Zuidwestelijke 

Randweg is. 

 

8. De moeilijke situatie van de gelijkwaar-

dige kruisingen op de Kattensingel met 

de Crabethstraat en de van Swieten-

straat 

Sinds de Kattensingel een 30 km zone is gewor-

den zijn de Crabethstraat en van Swietenstraat 

gelijkwaardige straten geworden. Dit betekent 

dat de normale situatie van “rechts heeft voor-

rang” is gaan gelden. Om dit goed kenbaar te 

maken aan de automobilisten zijn er ter verdui-

delijking nog extra grote gele borden bij die 

kruisingen geplaatst. De verwachting is dat de 

veranderde verkeerssituatie een gewenningspe-

riode nodig heeft. Daarna kunnen die extra gele 

borden weer verdwijnen. 

 

Reactie van Adriaan  

Er zal een paal geplaatst worden bij de ingang 

van de Van Strijenstraat, wanneer het bouwac-

tiviteiten van het GMF terrein afgerond zijn. 

 

9. Stoplichten Steve Bikobrug 

Als men vanaf het Hamstergat naar het Bolwerk 

rijdt of andersom is het probleem dat er dan nog 

verkeer rijdt dat vanaf de Industriestraat naar 

het Hamstergat gaat. Dit verkeer rijdt niet door 

het rode licht. Om dit te voorkomen moeten de 

verkeerslichten beter afgesteld worden. 

 

Reactie van Adriaan 

Zal het voorstel meenemen. 

 

 
 

VOORAANKONDIGING 

SYMPOSIUM EN 
DUURZAAMHEIDSMARKT 

 

Gelieve de data vrijdag 28 september en zater-

dag 29 september al in uw agenda te zetten  

 

Op vrijdagavond vindt in de Sint Janskerk te 

Gouda een mini-symposium plaats met als the-

ma ‘Energie in en om de woning’. Het symposi-

um zal worden geopend door wethouder Wendy 

Ruwhof. Daarna zullen sprekers van verschillen-

de organisaties een presentatie geven over hoe 

energiebesparing en duurzame energieopwek-

king in en rondom de woning en / of in uw buurt 

te realiseren is.  

 

Op zaterdag organiseert Maak Gouda Duurzaam 

een duurzaamheidsmarkt, eveneens in en om de 

Sint Janskerk. Een markt rondom verschillende 

thema’s zoals energiebesparing en duurzame 

energieopwekking rondom de woning, schone 

mobiliteit, producten gemaakt uit afval en Fair 

Trade. Met veel informatie van leveranciers, 

overheid en over duurzame acties. Met beleving 

voor klein en groot zoals moderne elektrische 

auto’s, scooters en bakfietsen, een modeshow in 

recyclekleding, workshop knutselen met afval en 

kennismaken met duurzame biologische en Fair 

Trade hapjes omlijst met muziek en woord.  

 

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn 

op het symposium. Het definitieve programma 

volgt nog, maar u kunt zich nu al aanmelden via 

aanmelden@maakgoudaduurzaam.nl  o.v.v. uw 

naam en organisatie. Noteer in ieder geval de 

data in uw agenda!  

 

Wilt u zich presenteren met een stand op de 

duurzaamheidsmarkt? Ook dat kan. Informeer 

naar de mogelijkheden  

info@maakgoudaduurzaam.nl. Zie ook de websi-

te:  wwww.maakgoudaduurzaam.nl  

 

mailto:info@maakgoudaduurzaam.nl
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REDACTIE WIJKKRANT: 

Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden 

en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail: 

t.kooyman@worldonline.nl en 

i.tielman@gmail.com.  

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant    

 

kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151 

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 

Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 

2801 CC Gouda.tel. 678939 

e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net 

website: www.nieuwepark.nl 

 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

Jaap Addicks Crabethstraat 67 tel 584355 

Anne-marie Blok  Van Bergen IJzendoornpark 20 tel 672141 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 tel 524996 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 tel 522508 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 tel 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 tel 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 tel 585357 

Jos Cremers Kattenburcht 1 tel 550442 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

Gemeente, wijkcoördinator John van Dijk tel 588410 

Factor-G, wijkconsulent Mirjam Schoonderwoerd tel 06 – 52357278 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux tel 597070 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

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

Stadstoezicht Fred Starreveld tel 589168 

Cyclus Piet Streng tel 547500 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

Groep 1: H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf – 

Paul de Rooij, Hélène Servaesstraat 10, tel 06 - 55930906 

Groep 2: M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel 521553 en  

dhr. Zonneveld 

Groep 4: M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat - 

vacature 

Groep 5: Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, 524925 

Groep 6: v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525  

Groep 7: Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat – Jan de Haan, Kattensingel 13, tel 526534 en 

Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10 , tel. 602494 

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

Groep 9: Kattensingel 44c en volgende – vacature 

Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,  

tel 513631 

Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – Karin van Piershil, Crabethstraat 7-L, tel 580752 

Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955 

 

AGENDA 

8 sept 11.00 – 16.00 

uur 

Open Monumentendag Het park 

10 sept 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 sep  Creacafé SBB 

19 sept  10.00 uur Onthulling van het beeldje van het 

uiltje 

Moreauhof 

22 sept  Burendag  Crabethstraat, Crabethpark en  

Kattensingel 

 Ferdinand Huyckstraat 

27 okt  Halloween De wijk 

 

 

     Gezocht Griezelige vrijwilligers  

     voor 27 oktober 
       Opgeven bij Manon Vonk 

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
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