INTERVIEW MET GERI VAN ITTERSUM
Geri werd in 1947 in Zwolle geboren. Na de
middelbare school ging hij in Amsterdam fysische geografie studeren. Na zijn studie heeft hij,
voordat hij naar Gouda kwam, op verschillende
plaatsen gewoond. Zo heeft hij als leraar aardrijkskunde op Texel gewerkt, is daarna door de
Verenigde Naties uitgezonden naar Senegal en
India. Daarna werkte hij als projectleider bij
Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen.
In 1996 is hij vandaar vertrokken naar het
Goudse Van Bergen IJzendoornpark. Sinds tien
jaar is hij zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening en infrastructuur en heeft hij kantoor aan
huis. Geri is getrouwd met Marijke en samen
hebben ze vier kinderen. Sinds kort zijn ze de
trotse grootouders van een kleinzoon.

Geri van Ittersum

Hoe raakte Geri betrokken bij het wijkteam?
Toen hij pas in Gouda woonde ging hij een keer
bij het toenmalige buurthuis aan de Winterdijk
op bezoek. En werd daarna direct gevraagd voor
de werkgroep ruimtelijke ordening. Dat werd het
begin van een periode van acht jaar in het bestuur van het wijkteam, waarvan vijf jaar als
voorzitter. Er zijn in die periode veel dingen gebeurd en er staan ook nog veel dingen te gebeuren.
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Door Toos van der Gaarden
Nadat hij gestopt was als bestuurslid van het
wijkteam is hij het werk in de wijk niet vergeten. Hij denkt mee in de commissie Groen en
met name het parkgedeelte heeft zijn aandacht.
Ook heeft hij zich herhaaldelijk verdiept in verkeerssituaties. Hij maakt zich zorgen over de
parkeergarage die bij het station gepland is en
dan vooral over de gevolgen voor het verkeer
door het park. Volgens Geri is het een dynamische periode voor onze wijk. Veel bouwplannen
met alle ongemakken en consequenties voor de
wijk. Vaak duurt het heel lang voor duidelijk is
wat er echt gaat gebeuren. Het overleg met de
gemeente is soms ook heel moeizaam heeft hij
wel ervaren.
Geri is nog niet van plan met pensioen te gaan;
als zelfstandig adviseur wil hij nog een poosje
doorgaan. Hij maakt wel tijd voor zijn hobby’s:
zo heeft hij zich verdiept in bruggen en sluizen
en daar ook over geschreven. Nu wil hij zich
bezig houden met kerkgenootschappen in onze
wijk. Verder is hij voorzitter van de Goudse Fotoclub met ongeveer 35 leden.
Marijke en Geri wandelen ook graag: heel veel
wandelroutes in Nederland hebben ze gelopen.
Ze zijn ook op weg naar Compostella: ze zijn nu
in de Pyreneeën aangeland. Na het busongeluk
van 2½ jaar geleden heeft hij zich een periode
lang slechts moeizaam kunnen voortbewegen,
maar gelukkig is hij inmiddels voldoende hersteld om weer flinke wandelingen te kunnen
maken.
Ze wonen met groot plezier in hun huidige woning, een uniek huis uit 1917. Het is het oudste
huis in dit deel van het park. Eerst hadden ze
het idee daar slechts tijdelijk te gaan wonen,
maar inmiddels zijn ze er helemaal gewend. Ze
genieten ook dagelijks vanuit hun huis van het
schitterende uitzicht en van de regelmatig terugkerende bruiloften in het park.
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