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Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen 
alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad 

een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe



VAN DE REDACTIE / 
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Dit is alweer ons kerstnummer, te herkennen aan 
de kleurige omslag met foto’s uit dit jaar 2012. 

De belangrijkste verandering in de wijk dit jaar is 
ongetwijfeld de nieuwbouw van het Rode Dorp, 
waar nu vele tientallen nieuwe bewoners deze 
wijkkrant in de bus krijgen.  Wij hopen dat zij 
zich gauw gaan thuis voelen in ons kleine maar 
mooie wijkje. Het lezen van deze krant kan daar 
goed aan bijdragen. Zoals ook de kennismaking 
met andere wijkbewoners, en daarvoor dient zich 
op korte termijn een mooie gelegenheid aan. 
Vrijdag 18 januari organiseert het wijkteam een 
nieuwjaarsborrel voor alle wijkbewoners, in Het 
Segment  onze prachtige praktijkschool. We no-
digen speciaal de nieuwe bewoners uit om daar 
een drankje en hapje te komen nuttigen.  Daar-
naast natuurlijk alle andere  bewoners en in het 
bijzonder onze vele vrijwilligers.  Welkom vanaf 
17.00 uur, in het gezellige café van Het Segment. 

In dit nummer aandacht voor ons jaarprogram-
ma 2013 met een aantal speciale aandachtspun-
ten. Dan nog meer aandacht voor onze nieuwe 
bewoners die we graag zo snel mogelijk opne-
men in onze wijk, maar ook voor de eenzame 
ouderen die we gaan verwennen. Maar dan 
moeten ze zelf ook een paar stappen nemen. 

De oud-burgemeester, Wim Cornelis, woont in 
onze wijk. Wij hebben hem een half jaartje rust 
gegund, maar hj moest er natuurlijk wel een 
keer aan geloven. We hebben hem geïnterviewd. 

We volgen de voortgang van een aantal projec-
ten en bedanken de berichtgevers die dat moge-
lijk maken. Het is prachtig dat zij beseffen dat 
we als wijkbewoners veel belangstelling hebben 
voor die vorderingen. Al was het maar omdat 
we graag willen dat ze tot een afronding komen. 

We gaan met de technische ontwikkelingen mee.  
Dus wijzen u nogmaals op onze website, met re-
gelmatig  nieuwe informatie. En aanvullingen op 
berichten in deze krant. We maken ook steeds 
meer gebruik van e-mail berichtjes, om inwo-
ners attent te maken op activiteiten. Naast de 
berichtgeving in de wijkkrant maar zo nu en dan 
ook in plaats van dergelijke aankondigingen.  Om 
die berichtgeving effectiever te maken willen we 
graag over meer e-mail adressen beschikken.  
Maar natuurlijk alleen als u die zelf beschikbaar 
stelt. Dus vragen we u om uw e-mail adres aan 
ons bekend te maken als u prijs stelt op dergelijke 
berichten.  Achterin de krant vindt u die van ons. 

Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant 
wensen alle inwoners van de wijk, zo’n vijftien-
honderd nu, heel prettige feestdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar.  We zien u graag bij de 

komende borrel en bij andere activiteiten in 2013. 

ONS STATION

Station Gouda toegankelijk

Een treinreis zonder obstakels is voor iedereen 
van belang. ProRail speelt als inframanager een 
grote rol hierin door stations en de voorzieningen 
op stations toegankelijk te maken voor iedereen. 
De afgelopen anderhalf jaar is hier in Gouda hard 
aan gewerkt.  Gouda heeft nu drie permanente 
liften en twee roltrappen: één lift in de stations-
hal en een twee liften naar de twee hoofdperrons. 
Op termijn komt er  een lift aan de noordzijde. Op 
beide middenperrons zijn roltrappen aangelegd. 
Liften zijn essentieel voor reizigers die in een rol-
stoel zitten of slecht ter been zijn, maar mensen 
met kinderwagens, koffers en fietsen zijn ook ge-
holpen met de komst van liften en roltrappen.

Dank

De werkzaamheden werden in fases uitgevoerd, 
zodat het ‘stationsleven’ tijdens de verbouwing 
gewoon door kon gaan. De treinen bleven rijden 
en alle winkels en voorzieningen bleven open en 
bereikbaar. Prorail begrijpt dat dit niet zonder 
overlast is gebeurd en bedankt u als omwonen-
den en misschien ook wel als treinreiziger voor 
uw begrip en geduld.

Laatste loodjes

De werkzaamheden om het station van Gouda 
toegankelijker te maken zijn bijna klaar. De laat-
ste puntjes op de “i” worden de komende we-
ken afgerond. De hal is klaar en deze week voert 
ProRail nog een paar belangrijke werkzaamheden 
uit. Zo worden de roltrappen getest en gecertifi-
ceerd. Voor de Kerst worden zij nog in gebruik 
genomen. De wanden en het plafond  in de tunnel 
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OPHAALSCHEMA TIJDENS DE 
FEESTDAGEN

De grijze containers worden maandag 24 de-
cember a.s. geleegd i.p.v. 25 december (1e 
Kerstdag) en de groene containers zaterdag 6 
januari 2013 i.p.v. 1 januari (Nieuwjaarsdag).

Bovendien worden de grote papiercontainers 
bijv. bij de Hoogvliet weggehaald in de periode 
tussen ca. 22 december 2012 en 6 januari 2013 
i.v.m. vuurwerk e.d.



JAARPROGRAMMA VOOR 2013
Door Ton Kooijman

Samen met de gemeente en andere betrok-
kenen stellen we als wijkteam een nieuwe vi-
sie voor de wijk op, die uitmondt in jaarpro-
gramma’s met acties. De gemeente levert ons 
een analyse van de wijk met allerlei gegevens. 
Er wonen nu ruim veertien honderd mensen in 
de wijk en opvallend is dat de leeftijdsopbouw 
behoorlijk afwijkt van die in Gouda als geheel. 
Eénderde is ouder dan 65 jaar terwijl dat voor 
Gouda op 15% ligt. Daar draagt de aanwezig-
heid van twee verzorgingscentra fors aan bij. 
De geografische afkomst is vergelijkbaar 
met die van heel Gouda: 80% is autoch-
toon, 7% heeft een Marokkaanse afkomst. 
Van de huishoudens in de wijk bestaat 46% uit 
één persoon. Eén-derde van de huishoudens be-
staat uit twee personen. Vooral van dat eerste 
getal kijk ik heel erg op, bij een vraag om dat 
te schatten zou ik zelfs niet in de buurt geko-
men zijn. Voor heel Gouda gaat dat om 33%. 
Ons programma voor 2013 is onlangs vastgesteld. 

De aandachtsvelden zijn:
• Het bevorderen van sociale samenhang
• Veiligheid, openbare ruimte, verkeer en 

parkeren
• Groen
• Nieuwe ontwikkelingen

Daarmee zetten we door wat al gebeurde, maar 
met nieuwe accenten. 

We willen aandacht gaan besteden aan de ou-
dere inwoners in onze wijk die alleen wonen. 
Dat zijn er dus heel wat. Het blijkt dat in deze 
groep nogal wat eenzaamheid voorkomt. Maar 
het probleem is dat iemand die zich eenzaam 
voelt daar meestal juist in stilte mee leeft, zo-
dat de omvang niet erg duidelijk is, en ook de 
mensen die het betreft vaak niet bekend zijn. 

Zorgcentrum Gouwestein meldt elke maand in 
onze krant welke activiteiten het organiseert 
en nodigt daar van harte andere wijkbewoners 
voor uit. Maar dat levert nog niet veel belang-
stelling op. En ook leerlingen van de scholen in 
onze wijk hebben de mogelijkheid om binnen 
het onderwijs met de oudere inwoners in con-

VOORTGANG ZONNEWIJZER
Door Peter Schönfeld

Afgelopen week hoorde het wijkteam dat de ge-
meente toestemming zal geven om de Zonnewij-
zer op de door het wijkteam gewenste locatie te 
plaatsen. Dit zal zijn op de kop van het Nieuwe 
Park komende van de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 
Op de foto is te zien hoe het er ongeveer uit 
gaat zien. Zoals al eerder is gezegd zal het op-
knappen van de wijzer gedaan worden door SGS 
Het Segment samen met de lasschool van SBB.
Er is nog één onderdeel waar we geen oplossing 
voor gevonden hebben en dat is het rechtbuigen 
van de verbogen/verwrongen onderdelen van 
de wijzer. Wie zou hierbij hulp kunnen bieden? 
Als u een suggestie hebt neem dan contact op 
met Peter Schönfeld. Als deze hobbel genomen 
is zou het mogelijk moeten zijn de Zonnewij-
zer in de loop van 2013 in het park te plaatsen.

en de wanden bij de trappen worden de komende 
tijd netjes afgewerkt.  Verder  worden de leunin-
gen en balustrades aangebracht. En uiteindelijk 
verwijderen we de bouwkeet en de bouwhekken. 

Toegankelijkheid

Minder validen kunnen vanaf nu gebruikmaken 
van de assistentieverlening op het station. Aan 
de Bloemendaalsezijde van het station betekent 
dit voorlopig nog dat men gebruik moet maken 
van een traplift. Deze traplift is te gebruiken voor 
een maximaal gewicht van 250 kg.  De nieuwe lift 
aan deze zijde van het station wordt, zoals eerder 
aangegeven, met het project Spoorzone Gouda 
meegenomen en zal in 2014-2015 gereed zijn.

Vragen

Heeft u nog aanvullende vragen naar aanleiding 
van dit bericht, neem dan contact op met ons 
team Publiekscontacten. Het team is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar via het gra-
tis telefoonnummer: 0800-7767245. 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur 
tot 18.30 uur kunt u terecht met vragen, klach-
ten, complimenten en meldingen over het spoor. 
In het weekend en op werkdagen tussen 18.30 
uur en 08.00 uur kunt u dit nummer bellen voor 
urgente meldingen, zoals onveilige situaties op 
het spoor of ernstige hinder.

Van het wijkteam
Wij bedanken de regelmatige schrijfster van deze 
berichten die nu worden afgesloten. Omdat wij de 
overlast van het station op ons wijkbordje krijgen 
beschouwen we het station toch een beetje als 
van ons. En dus zijn we haast net zo trots als Pro-
rail op het mooie resultaat. Eind januari vindt de 
officiële heropening plaats en we nemen aan dat 
alle wijkbewoners daarbij uitgenodigd zijn. 
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DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS 
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE 
DAGEN
Door Geri van Ittersum

De naam van het kerkgenootschap is een hele 
mond vol: de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. De meeste men-
sen kennen de leden van de kerk echter als 
Mormonen. In onze wijk komen ze bijeen in 
een pand aan de Crabethstraat nr. 10. De heer 
Pieter Jan van Hensen van Uningen is beheer-
der van het pand en tevens administrateur. Hij 
is een enthousiast verteller en legt graag uit 
hoe de organisatie in elkaar steekt. Maar eerst 
de ontstaansgeschiedenis in een notendop.

Joseph Smith

De oprichter van de Kerk is Joseph Smith. Hij 
leefde in het begin van de 19-de eeuw in de staat 
New York. Hij wist niet bij welk kerkgenootschap 
hij zich moest aansluiten en vroeg in gebed God 
om raad. Hij kreeg toen een visioen waarin Jezus 
hem vertelde dat de vroegchristelijke Kerk zou 
worden hersteld. De bestaande Kerken zouden 
de verkeerde weg zijn ingeslagen. Van een engel 
ontving hij een verslag van de profeet Mormon 
waarin op gouden platen in onbekende tekens 
de geschiedenis van twee oude Amerikaanse be-
schavingen wordt verteld. Hij vertaalde dit boek 
met Gods hulp in het Engels en het werd uitgege-
ven als Het Boek van Mormon. Dit was een tast-
baar bewijs van zijn roeping. Hij kreeg aanhan-
gers en in 1830 werd de Church of Jesus Christ 
opgericht. De leden werden om hun afwijkende 
denkbeelden vervolgd en Joseph Smith werd in 
1844 vermoord. Zijn volgelingen vluchtten naar 
het Westen van de VS om zich uiteindelijk in Utah 
te vestigen waar de Kerk groeide en waar in Salt 
Lake City het hoofdkwartier werd gesticht. We-
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tact te komen en hen te helpen. Het wijkteam 
organiseert in december meerdere activiteiten 
voor ouderen in onze wijk, maar vraagt zich af 
hoe het die groep wat gerichter kan bereiken. 

Onlangs is een platform opgericht waarin drie 
wijken participeren, waaronder Nieuwe Park. An-
nemarie Blok, lid van ons wijkteam, neemt daarin 
deel. U vindt een artikel van haar in deze wijkkrant. 
Ook Mozaïek Wonen doet mee. Daarin gaat men 
nadenken over de vraag hoe het leven van de een-
zame oudere in de wijk aangenamer kan worden. 

Er valt al een enorme stap te maken als de doel-
groep wat uit haar schulp kruipt en van zich laat 
horen. Stap een keer Gouwestein binnen, daar 
gebeurt van alles en u bent er echt heel welkom. 
Of bel een lid van het wijkteam op; stuur de re-
dactie een mailtje en geef aan waar uw wensen 
liggen. Adressen achterop deze wijkkrant. Doen !!

Natuurlijk hebben we ook extra aandacht 
voor onze nieuwe bewoners, de meeste in het 
Rode Dorp, maar ook de Dijkgraef aan de Win-
terdijk gaat komend jaar bewoond worden. 
Daarnaast willen we meer georganiseerd ge-
bruik gaan maken van het trapveld en hopen 
we een jeu de boules baantje in te richten. 

Velen van ons ergeren zich aan de rotzooi die 
vrijwel dagelijks op sommige punten in de 
wijk te vinden is. Leerlingen gooien van al-
les weg. Het wordt tijd voor een rondje opvoe-
den en daar hebben we de scholen bij nodig. 
Er moet nog een aantal verkeersmaatregelen ge-
nomen worden en daar willen we de bewoners 
bij betrekken. De gemeente heeft aangegeven 
met die meningen rekening te willen houden. 

Verder willen we dat de dertig kilometer zone die 
voor de hele wijk geldt nog beter gemarkeerd 
wordt, want naast automobilisten die zich er niets 
van aantrekken zijn er ook die zich van die snel-
heidsbeperking niet bewust zijn. Dat draagt bij aan 
de verkeersveiligheid, die ook hoog op onze agen-
da staat, vooral de jeugd op de fiets is kwetsbaar. 
Onze groencommissie blijft actief. Ons park 
vraagt om voortdurende aandacht, ook al omdat 
de gemeente er mooie plannen voor heeft. Daar-
naast stimuleert de gemeente ook particuliere 
initiatieven om groen in de wijk te krijgen; dan 
denken we aan gevel- en moestuintjes, die voor-
al in de nieuwe woonbuurten kunnen ontstaan. 

Blijvende aandacht is nodig voor de toegangs-
weg naar de binnenstad vanaf het station. Het 
is jammer dat de gemeente daarbij alleen maar 
in het groot denkt, alleen een enorm winkel-
centrum is goed genoeg. Wij vinden dat ook in 
2013 de aanblik daar gezellig moet zijn, een vi-
sitekaartje voor de stad. Dus opnieuw aandacht 
voor de plantenbakken, maar daarnaast ook de 
verdere uitwerking van het initiatief om de win-

kels langs de Vredebest een aantrekkelijker aan-
zien te geven. Daar zijn we optimistisch over. 

Bij dit alles moeten we er rekening mee hou-
den dat het budget waar we vanaf volgend jaar 
over beschikken drastisch is ingekrompen, zo-
dat inventiviteit en andere geldbronnen belang-
rijk zijn voor de realisering van onze plannen. 



reldwijd kent de kerk nu bijna  15 miljoen le-
den, waarvan ongeveer 8000 in Nederland.

De Vergaderingen

De Kerk heeft ca 200 leden uit Gouda en om-
geving. Ze komen elke zondag bij elkaar van 
half tien tot half een.  De bijeenkomsten heten 
vergaderingen. Dat gebeurt dan in drie blokken. 
Eerst vergaderen de priesterschapdragers (man-
nen) en zusters apart, vervolgens is er zondags-
school, zowel  voor  kinderen als volwassenen, 
waar zij in de schriften worden onderwezen. 
Daarna is er een gemeenschappelijke avond-
maalsvergadering. Iedereen kan gevraagd wor-
den een toespraak te houden. Er is geen vaste 
voorganger. De bisschop, een vrijwilliger, heeft 
de leiding over de bijeenkomsten. Regionaal is 
er een ringpresident. Aan het hoofd van de Kerk 
staat het eerste presidium en de raad der twaalf 
apostelen. De leden van de Kerk worden net 
als in de Bijbel heiligen genoemd en ter onder-
scheiding van die van de oorspronkelijke Kerk 
wordt er ” der laatste dagen” aan toegevoegd. 

vergaderruimte

De Doop

Van Hensen van Uningen geeft een rondleiding 
door het gebouw. Er zijn diverse vergader-
ruimtes, de grootste is voor de avondmaals-
bijeenkomsten. Er zijn kleinere ruimtes voor 
de zondagschool en voor gespreksgroepen. 
De bisschop, net als de administrateur heeft 
er zijn kantoor. Het meest bijzondere deel van 
het gebouw is de doopruimte. Het is een bene-
den vloerniveau gelegen doopvont, waarin men 
gekleed in het wit ondergedompeld wordt. De 
plechtigheid kan met behulp van een spiegel 
vanuit de vergaderruimte gevolgd worden. De 
doop vindt plaats vanaf de leeftijd van acht jaar. 
Baby’s worden kort na hun geboorte ingezegend.

Genealogie

Veel mensen weten dat ze bij het onderzoek naar 
hun voorouders het beste eerst bij de Mormo-
nen te rade kunnen gaan. Zij beschikken over 
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een schat aan genealogische gegevens. Waarom 
is dat? Het heeft met de doop te maken. Alleen 
gedoopten kunnen tot het Koninkrijk Gods toe-
treden en het eeuwige leven verkrijgen. Voorou-
ders kunnen postuum alsnog worden gedoopt. 
Hun namen moeten dan wel worden achter-
haald, vandaar het onderzoek. De plaatsvervan-
gende doop wordt gedaan in Tempels. In Neder-
land staat er een in Zoetermeer. Ook huwelijken 
worden in de Tempel gesloten. Niet tot de dood 
ons scheidt, maar voor  tijd en alle eeuwigheid.

Polygamie

Van Hensen van Uningen moet hartelijk lachten als 
de verwachte vraag over polygamie gesteld wordt. 
“Het is als sinds 1890 verboden. Daarvoor bracht 
maar 2% van de leden het in praktijk. Een lid dat 
nu polygamie zou bedrijven wordt geëxcommuni-
ceerd”. Het komt incidenteel nog wel illegaal voor 
in Amerika bij bepaalde afgescheiden sekten. 

Tienden

Van ieder lid wordt verwacht dat hij een tiende 
van zijn inkomsten afstaat aan de kerk. Dit is een 
Bijbels beginsel. Het geld gaat allemaal naar het 
hoofdkantoor in Salt Lake City. Van daaruit krijgt 
elke Unit (Gemeente of Wijk) naar behoefte geld  
voor de financiering van bijv. projecten en ge-
bouwen. Zo ook in Gouda waar de kerk al vanaf 
1926 bestaat. Eerst werden de bijeenkomsten 
gehouden in de Spieringstraat. Het werd daar te 
klein en in 1980 kocht men het  pand van het 
GAK aan de Crabethstraat. Toen de aangrenzen-
de panden vrij kwamen, wilde een projectont-
wikkelaar alle vijf panden in het blok kopen om  
een nieuw  complex neer te zetten. Na overleg 
ging de Kerk hier in mee en kon na voltooiing 
van de werkzaamheden in 1988 de gehele be-
nedenverdieping in gebruik worden genomen.

Levenshouding

De Kerk doet veel aan liefdadigheid. In de hele 
wereld wordt zendingswerk verricht in combi-
natie met ontwikkelingshulp. Er zijn wereldwijd 
58.000 zendelingen actief. Maandelijks wordt er 
gevast en het daarmee uitgespaarde geld wordt 
gebruikt voor behoeftigen. De leden van de kerk 
gebruiken geen stimulerende of verslavende 
middelen. Dus ze roken niet, drinken geen al-
cohol en ook geen koffie. Ze leven erg gezond 
en een wetenschappelijk studie heeft uigewezen 
dat Mormonen in de VS gemiddeld tien jaar lan-
ger leven. Hen wordt aangeraden geen schul-
den te maken en een reserve op te bouwen voor 
slechte tijden. Van Hensen van Uningen: “ Als 
iedereen zich aan dat principe zou houden, zou-
den we nu niet in een economische crisis leven”.

Meer informatie is te vinden op: www.mormon.
org  en www.kerkvanjezuschristus.nl.
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HET VERKEER IN DE 
FERDINAND HUYCKSTRAAT

Ik ben bewoner van één van de zogenoemde 
“blokjeswoningen”.

Iedereen die daar woont heeft al minstens vijf 
jaar last van alle bouwprojecten om ons heen. 
Verzorgingstehuis Gouwestein, de sloop van het 
Rode Dorp, de vernieuwing van het kruispunt 
Winterdijk/Van Bergen IJzendoornpark, Huize 
Winterdijk, het bouwrijp maken van het voorma-
lige Rode Dorp, de bouw van het appartementen 
complex aan de Winterdijk, naast Huize Winter-
dijk en nu als laatste de bouw van het nieuwe 
Rode Dorp, de Parkwijk. En natuurlijk de vernieu-
wing van alle straten eromheen, inclusief de rio-
lering.

Dat alles was en is erg vervelend, maar de ge-
dachte dat we uiteindelijk in een mooie nieuw-
bouwwijk zouden wonen, maakte al die ellende 
enigszins te verdragen. Maar... in de vorige editie 
van de wijkkrant werd gemeld dat de Ferdinand 
Huyckstraat twee richting verkeer gaat worden. 
Het domste besluit dat ik ooit heb gehoord.

• Ten eerste zijn de parkeervakken zodanig 
aangelegd dat ze bedoeld zijn voor één rich-
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DE GROENCOMMISSIE HOUDT EEN 
WINTERSLAAP
Door Trudie Galama

We hebben inmiddels weer verschillende keren 
met de Gemeente om de tafel gezeten. De plan-
nen voor het Van Bergen IJzendoornpark liggen 
klaar. De volgende stap is het in kaart brengen 
van de kosten. De daaropvolgende stap is het 
maken van keuzes want de financiële middelen, 
ook bij de gemeente, zijn beperkt. Het liefst zou-
den we in 2013 alle plannen verwezenlijkt zien, 
maar het wordt dus een meer-meerjarenplan.

U begrijpt dat de Groencommissie nu tijd heeft 
voor een winterslaap. Op 11 januari 2013 wor-
den we weer aan de gemeentelijke  overlegtafel 
verwacht.

ting. Dat zeggen ook alle stratenmakers die 
de straat hebben aangelegd. Ik ga ervan uit 
dat die mensen er verstand van hebben, het 
is immers hun werk.

• Ten tweede is de bocht aan het einde van de 
straat zo smal en onoverzichtelijk dat er nu 
al meerdere keren bijna een ongeluk is ge-
beurd.

Ik heb daarom ook met de gemeente gebeld 
om te vragen of dit tijdelijk is (zolang de werk-
zaamheden duren) of dat het permanent zo zou 
blijven. Ik kreeg te horen dat het om een proef 
gaat die ongeveer anderhalf jaar gaat duren. Na 
die proefperiode wordt er gekeken of de situatie 
wenselijk is of teruggedraaid moet worden naar 
de situatie van vroeger (dus allemaal éénrich-
tingsverkeer). Maar de gemeente Gouda wil het 
liefst alle straten in de stad twee richting maken.

Mijn vraag en oproep aan iedereen in deze wijk 
is dan ook om ALLES wat ook maar enigszins lijkt 
op een (bijna) ongeluk direct te melden. Ook als 
er geen schade is, maar er wel een onveilige si-
tuatie plaatsvond, GELIJK MELDEN. Hoe meer 
meldingen de gemeente krijgt over deze bizarre 
situatie, hoe sneller het plan van twee richtingen 
teruggedraaid kan worden. Ik heb ook gevraagd 
of er eventueel weer drempels in de weg kunnen 
komen, omdat ik nu al weer merk dat iedereen er 
met minstens 50km/p u doorheen scheurt. Met 
alle gevaren van dien uiteraard.

Op die vraag kreeg ik als antwoord dat het om 
een 30 km-zone gaat en dat men zich daar maar 
aan dient te houden. Mijn argument dat dat niet 
gebeurt werd blijkbaar niet gehoord. Ik kreeg 
van die man van de gemeente ook te horen dat 
er geen drempels komen omdat de straat daar 
te kort voor is. Terwijl er in de oude straat min-
stens 3 drempels waren. De straat is nu breder 
en zonder drempels, een logisch gevolg is dat 
mensen nog harder gaan rijden dan ze al door 
de oude straat deden. Deze argumenten wilde de 
gemeente meneer niet geloven.

De beste man zei ook nog dat ons wijkteam (ge-
lukkig zeer actief) ook in de gesprekken was be-
trokken en dat die ook al hadden aangegeven dat 
twee richtingen niet gewenst was. Des te gek-
ker is het dus dat ze het nu wel zo invoeren. Ik 
noem dat minachting van het volk. De arrogantie 
dat iemand vanaf een kantoortje wel even voor 
een hele wijk bepaalt hoe er gereden moet wor-
den, terwijl er duidelijke en gegronde redenen 
zijn om het niet te doen, deed bij mij mijn broek 
afzakken. Ik heb het gesprek met de gemeente 
meneer daarom ook zo snel mogelijk afgekapt, 
er viel niet mee te praten. De gemeente staat 
boven het volk blijkbaar. Wij mogen wel betalen 
maar niet meebeslissen. Er moet blijkbaar eerst 
een (ernstig) ongeluk gebeuren voordat men er 
iets aan wil doen. Ik hoop natuurlijk dat er nooit 
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BERICHT VAN BALLAST NEDAM

AFSLUITING WINTERDIJK FASE 4

Inmiddels bevinden de werkzaamheden fase 3 
Winterdijk zich in een afrondende fase, de weg 
is opgehoogd en het asfalt van de fietsstrook is 
aangebracht zodat de nieuwe inrichting vorm 
krijgt.

Vanaf januari t/m medio februari 2013 wordt fase 
4 gerealiseerd. Er wordt gestart met het opbre-
ken van de Winterdijk tussen de Majoor Frans-
straat en de H.J. Nederhorststraat en het fietspad 
evenwijdig aan het Nieuwe Parkerf wordt onder 
handen genomen.

De Winterdijk zal wederom worden afgeslo-
ten met als gevolg dat er een omleidingsroute 
van kracht gaat worden die met bebording ter 
plaatse en op bijgevoegde tekening aan u ken-
baar wordt gemaakt. De werkzaamheden wor-
den gefaseerd uitgevoerd zodat de toegang met 
betrekking tot een aantal instellingen en scholen 
gewaarborgd blijft voor bezoekers en de nood- 
en hulpdiensten.

WERKZAAMHEDEN ROOS VAN DEKEMASTRAAT

Als vervolg op de aankondiging bij de start van 
de werkzaamheden verstrekken wij u hierbij na-
dere informatie over onze werkzaamheden in de 

iets ernstigs zal gebeuren, maar mocht dat on-
verhoopt toch gebeuren stel ik bij deze alvast de 
gemeente Gouda daarvoor aansprakelijk.

Dus nogmaals een keer mijn dringende verzoek 
om elke situatie die ook maar enigszins gevaar-
lijk lijkt  TE MELDEN BIJ DE GEMEENTE.

Heb ik nog één klein ander puntje... In al die 
jaren (bijna 13 jaar alweer) dat ik in deze wijk 
woon heb ik zelden hondenpoep op de stoep ge-
zien. Maar sinds een maand of twee ligt er overal 
in de wijk poep van honden. En dan gelijk ook 
grote hopen.
Ik wil iedereen die een hond heeft dan ook vra-
gen er extra goed op te letten dat de honden het 
in het gras doen, of nog beter op de daarvoor 
bestemde uitlaatveldjes. In elk geval niet op de 
stoep. Of ruim het gewoon even op, zo'n moeite 
is dat niet.

Bedankt voor de aandacht, hopelijk worden de 
straten weer één richting en verdwijnt de hon-
denpoep weer van de stoep.

Prettige dag verder.

                      

PS. het telefoonnummer van de man bij de ge-
meente die mij heeft “geholpen”  is: 0182 588 
444. Zijn naam weet ik niet meer, helaas.

MELDING MAKEN HĖ !!

Van het wijkteam
Wij kunnen de ontstemming van de briefschrij-
ver wel volgen, maar hier past toch een relative-
rend geluid. Wij hebben inderdaad contact met 
de gemeente gehad over deze kwestie. Daarin 
legde de gemeente uit voorkeur voor tweerich-
ting straten te hebben, met onder meer als ar-
gument dat  ervaring en onderzoek leert dat dit 
veiliger is. Wij waren wat verbaasd maar konden 
niet anders dan dit ‘feit’ accepteren. Toen is afge-
sproken dat we met tweerichting verkeer begin-
nen maar dat de omwonenden/eerst belangheb-
benden de gelegenheid krijgen in een enquête 
hun mening te geven. Maar dan uiteraard na wat 
ervaring te hebben opgedaan. Die anderhalf jaar 
die de gemeente meneer nu heeft genoemd is 
niet afgesproken en lijkt mij rijkelijk lang. Overi-
gens prima als incidenten en gevaarlijke situaties 
gemeld worden. Misschien goed om af te spre-
ken dat zo’n melding ook bij ons terecht komt. Of 
misschien is iemand in het buurtje bereid dit te 
coördineren? De briefschrijver wellicht? 
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SINTERKLAASGEDICHT

                               
                   
Sint ontvangt ook e-mails van het Goudse Sta-
tionsgebied,
dus overlegde hij met de Hoofdpiet.
 
Om deze keer de trein te nemen,
dat kan nu goed met de liften is dat goed voor 
z'n oude benen.
 
Maar wat een pech,
alle fietsen van de Pieten waren na 4 weken niet 
gebruikt allemaal weg.
 
Zij moesten nu gaan lopen,
en vonden het allemaal maar een beetje bezopen.
 
De Spoorstraat en Vredebest staan er na vele ja-
ren zo verwaarloosd bij,
dat maakt hun keer op keer echt niet blij.
 
Vele plannen zijn er gemaakt,
maar worden telkens weer gestaakt.
 
Er kan alleen een parkeergarage (zuidelijk stati-
onsgebied) komen,
wanneer de Van Hofwegensingel zou aangelegd 
worden, voor alle goede verkeersdoorstromen.
 
Deze komt er voorlopig niet,
en dat is ook duidelijk overlegd met de bewoners, 
de Gemeente en ook de Verkeerspiet.
 
Is Multi Vastgoed dat nu alweer vergeten,

Roos Dekemastraat. Inmiddels is het riool aange-
bracht en vanaf januari 2013 gaan wij van start 
met de ophoogwerkzaamheden in uw straat. Het 
gedeelte dat zich bevindt tot aan circa 1,0 meter 
na uw erfgrens dient ook mee opgehoogd te wor-
den. Deze grond is van de desbetreffende eige-
naren en niet openbaar. 

Daarom willen wij alle eigenaren cq. bewoners 
vriendelijk verzoeken om alle schuttingen en/of 
erfafscheidingen die zich op de bewuste grond 
bevinden, te verwijderen. Nadat de ophoging van 
deze grond is voltooid, kan een ieder zijn/haar 
spullen weer tanbrengen.

Wij willen alle eigenaren/bewoners erop attent 
maken dat alle schuttingen cq. erfafscheidingen 
die NIET zijn verwijderd op de desbetreffende 
grond, door Ballast Nedam alsnog verwijderd 
worden. Daar dit niet tot de werkzaamheden van 
Ballast Nedam Infra behoort, kan men geen rech-
ten meer ontlenen aan de verwijderde erfafschei-
dingen/eigendommen.

Hierbij verzoeken wij vriendelijk uw medewer-
king te verlenen om dit mogelijk te maken.

Ophogen wegen en trottoirs in relatie tot 
tuinen

Ten behoeve van de stabiliteit van het aan te leg-
gen trottoir, is het noodzakelijk om een goede op-
sluiting aan te leggen. Hiervoor dient het hoog-
teverschil achter de opsluitband (perceelsgrens) 
te worden aangevuld met grond of zand. Wij zul-
len deze noodzakelijke ophoging tot maximaal 1 
meter over uw perceel vanaf de opsluitband voor 
onze rekening nemen. Het ophogen van de rest 
van uw tuin (indien gewenst) dient u zelf te ver-
zorgen. Ten behoeve van het uitvoeren van ge-
noemde werkzaamheden is het van groot belang 
dat er geen obstakels (zoals hekjes, bomen, be-
planting of verharding) aanwezig zijn. Om schade 
aan uw eigendommen te voorkomen, dient u als 
bewoner er zorg voor te dragen dat obstakels (in-
dien aanwezig) tijdig worden verwijderd en even-
tueel teruggeplaatst. Mocht u vragen hebben 
naar aanleiding van het verwijderen van obsta-
kels op uw perceel, dan kunt u contact opnemen 
met Ballast Nedam via e-mail info@herinrichting-
nieuwepark.nl of bel 06.10.04.16.83.

In het geval van een Huurwoning van Woonpart-

ners adviseren wij u voor het verder ophogen van 
uw tuin contact op te nemen met Woonpartners.

Van het wijkteam

Wij raden de bewoners van de Roos van Deke-
mastraat aan om deze mededeling goed te lezen 
en bij vragen contact op te nemen met Ballast 
Nedam. Als wij dit bericht goed begrijpen zou het 
zo maar kunnen dat u wakker wordt en dat uw 
schuur of terras of appelboom of …. is verdwe-
nen.
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INTERVIEW MET WIM CORNELIS
Door Ton Kooijman

De Kattensingel huisvest enige van de bekendste 
inwoners van Gouda en het spreekt vanzelf dat 
zij in de serie interviews met bewoners van de 
wijk dan ook een plaats krijgen. In dit nummer 
aandacht voor een man die ongeveer een half 
jaar geleden officieel afscheid nam van Gouda 
als zijn stad: Wim Cornelis, tot dit voorjaar onze 
burgemeester. 

Zijn accentloze uitspraak verraadt er niets van, 
maar Wim is een geboren Groninger, de stad 
dan wel te verstaan, voegt hij er nadrukkelijk 
aan toe. Hij is een babyboomer, een paar jaar 
na de oorlog geboren. In Groningen groeide hij 
ook op, ging naar de Pedagogische Academie en 
studeerde daarna geschiedenis en staatsinrich-
ting. Ongeveer op zijn twintigste maakte hij op 
een bijzondere manier kennis met de PvdA die 
in Groningen een sterke positie had. De PvdA 
had een maandblad en Wim tekende leuk, dus 
hij ging een maandelijkse cartoon verzorgen. Hij 
leerde er Jacques Wallage kennen en ook Max 
van de Bergh, respectievelijk fractievoorzitter en 
wethouder. 

Na een vrij korte periode als leraar op een mid-
delbare school moest hij de dienst in. Als erkend 
gewetensbezwaarde vervulde hij vervangende 
dienstplicht, op een instituut voor kinderrevali-
datie in Beetsterzwaag. Dat ligt in de buurt van 
Drachten in Friesland en voor Groningers is zo’n 
grensoverschrijding toch een vorm van landver-
raad. Na die dienstplicht kwam hij als adjunct-di-
recteur terug op de middelbare school en ging hij 
in Ten Boer wonen, terug in zijn eigen provincie 
ten noordoosten van de hoofdstad. Daar startte 
zijn politieke carrière omdat de PvdA in verband 
met een vacature iemand voor de gemeenteraad 
zocht met verstand van onderwijs. Dat wilde hij 
wel voor korte tijd doen, maar al heel snel werd 
hij fractievoorzitter, als dertigjarige in 1979 wet-
houder en later ook waarnemend burgemeester. 
Daarmee hebben we het begin van zijn loopbaan 
als burgemeester te pakken. Hij bleef er tien jaar 
en stapte toen over naar Reiderland, een bunde-
ling van kleinere gemeentes in Oost-Groningen, 
wat een uitdaging betekende want het was de 
enige gemeente in Nederland met een commu-
nistische meerderheid in de gemeenteraad. Die 
ervaring heeft hem gepokt en gemazeld en hij 
vertelt nu nog met trots dat bij zijn afscheid een 
jaar of zeven later over hem gesproken werd als 
‘onze burgemeester’. 

We komen al in de richting van Gouda, maar 
eerst ‘emigreerde’ Wim in 1997 opnieuw naar 
Friesland, naar Opsterland, een gemeente met 
zo’n 30.000 inwoners. Daar werd hij ook voorzit-
ter van het gewest van de PvdA en kwam in het 
landelijk bestuur. Een paar jaar later wilde hij nog 
een stap naar een grotere gemeente maken en 

opnieuw lopen ze weer erg te zweten.
 
De tekeningen van de projectontwikkelaar klop-
pen wederom voor geen meter,
dus kon de architect vertrekken, die arme Peter.
 
Er is wel een prachtig badhuis en hotel in de bin-
nenstad gekomen,
waardoor de Sint en z'n Pieten nu in Gouda ook 
kunnen dromen.
 
En binnenkort die hippe H&M winkel,
+ de Action ook z'n leuke winkel van sinkel.
 
In onze mooie historische stad wordt er teveel 
gebouwd,
iedereen krijgt het echt spaans benauwd.
 
Gemeente Gouda pak die leegstand en een mooie 
groenvoorziening nu eens aan,
ga daar nu eens echt achter staan.
 
Dat vinden veel bezoekers en inwoners erg fijn,
met natuurlijk een lieve groet van Cathelijn.
 
Sint & Piet
(Cathelijn is bewoonster van het Crabethpark en 
deelneemster aan de Klankbordgroep) 
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begon zich wat te oriënteren. Op Koninginnedag 
2001 was er in Friesland niets feestelijks te doen, 
want er heerste mond- en klauwzeer, en elke ver-
plaatsing was er een te veel. In Gouda ontstond 
een vacature en hij besloot ‘ons’ een bezoek te 
brengen. Het was prachtig weer, de terrasjes za-
ten vol, hij bezocht een mooi concert in de Sint 
Jan en was verloren. Ook Vlaardingen kwam be-
schikbaar, maar Gouda won met overmacht. Hoe-
wel ‘het noorden’  hem voor gek verklaarde: ‘hoe 
kun je nou zo’n relaxte en goedmoedige omge-
ving inruilen voor die westerse hectiek?’,  werd 
Wim Cornelis hier in 2001 burgemeester. Hij 
woonde een jaar in de binnenstad en verhuisde 
een jaar later naar zijn huis op de Kattensingel. 
Daar neem ik dit interview af, in zijn grote woon-
kamer op de eerste verdieping met een prachtig 
uitzicht op zowel de Kattensingel voor als op de 
binnentuinen tot aan de van Beverninghlaan ach-
ter. 

Dat van die hectiek hadden ze in het noorden wel 
goed gezien. De media spelen daar een grote rol 
in en bepalen eigenlijk de agenda. Waar vroeger 
hoor en wederhoor standaard was, doen feiten 
tegenwoordig weinig ter zake.  Een smeuïg ver-
haal is voldoende en Wim heeft de stellige indruk 
dat de politiek zich lui voor het makkelijke jour-
nalistieke karretje laat spannen. Politici gestuurd 
door kranten en TV. Je moet tegenwoordig een 
dikke huid hebben voor dit werk. 

Het gesprek komt dan natuurlijk op de incidenten 
met allochtone jongeren die in Gouda een bus-
chauffeur lastig vielen, waar het leger al schie-
tend op afgestuurd zou moeten worden. Nu is een 
deel van de pers zelf zover om te erkennen dat ze 
zich daarin misdragen heeft. We praten ook over 
Ghana, waarbij de burgemeester zelf onder vuur 
kwam te liggen. Nederland zat al honderden jaren 
in Ghana en heeft heel wat Ghanezen als slaven 
op transport naar Amerika gezet.  Zo’n tien jaar 
geleden nodigde de VNG (vereniging voor Neder-
landse gemeenten) gemeenten in Nederland uit 

om in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
contact te leggen met gemeenten in Afrika. Ook 
het ministerie van Buitenlandse Zaken was daar-
bij betrokken en stelde geld beschikbaar. Gouda 
voelde er wel voor en zo is de koppeling met El-
mina ontstaan, een stad in Ghana.  Na een jaar 
of acht nu is Elmina ingrijpend veranderd. Wim 
Cornelis durft de stad nu schoon te noemen, een 
voorbeeld voor veel andere steden in Afrika.  Het 
verzamelen van afval speelt daarbij een grote rol 
er is zelfs een heel goed draaiende fabriek voor 
verwerking van plastic gebouwd waar nu honder-
den mensen werk vinden. Wim laat me een foto 
zien van een enorme afvalberg/vuilstort met voer 
zoekende geiten erop, die nu veranderd is in een 
mooi glooiend grasveld. 

Een bijzonderheid is dat deze heuvel de naam ‘Ja-
vahill’ heeft gekregen. De relatie Van Nederland 
met Ghana was blijkbaar zodanig dat in de 19e 
eeuw Ghanezen werden ingezet in het KNIL in 
Nederlands-Indië. Het klimaat daar was voor hen 
vriendelijker dan voor de Nederlandse soldaten. 
En het leverde in Ghana later een aantal KNIL-
pensioentjes op. Daar komt de ‘Javahill’ vandaan.  
Ook in adminstratieve zin biedt Gouda hulp, bij-
voorbeeld op het terrein van de naamgeving van 
straten en huisnummers, iets dat in Elmina niet 
bestond. Wim heeft er een huis en terwijl we over 
Ghana praten zet hij mij een plak ananas en wat 
stukjes papaja uit zijn eigen tuin voor. Heerlijk.  
Privé verstrekt hij zo nu en dan een microkrediet 
en ook zijn vrouw draagt bij aan projecten. Zo 
bestond er al een Montessori school in Elmina, 
maar dat was meer een naam dan dat het een 
inhoudelijk betekenis had voor de uitvoering van 
het onderwijs. Zijn vrouw kent dit onderwijs goed 
en ze hebben er in de loop van de jaren koffer 
voor koffer materiaal en kennis naartoe gebracht 
om dit onderwijs mee op te bouwen. Als u van 
plan bent om Ghana te bezoeken staat er nog 
een koffer voor u klaar die u daar mag bezorgen. 

We hebben het ook even over de mislukte pogin-
gen om samen met omringende gemeenten tot 
fusie te komen. Dat is eigenlijk aan alle kanten 
misgegaan, oost, west en noord. Er wordt ge-
fluisterd dat Gouda zich in die besprekingen ar-
rogant zou hebben opgesteld, maar Wim Cornelis 
gelooft daar niet in. Gouda is van oudsher de do-
minante gemeente in dit gebied en dan bestaat 
er een ‘natuurlijk’ wantrouwen bij de kleinere ge-
meentes. Gouda is er blijkbaar niet in geslaagd 
dat wantrouwen weg te nemen, maar de vraag 
is of dat überhaupt mogelijk was. Het lijkt ook 
aan politieke moed te ontbreken. Dit gaat op-
nieuw spelen nu de regering heeft aangekondigd 
tot nog grotere gemeentes te willen komen. Het 
is de vraag of dat gaat lukken zonder druk van 
boven. Schaalvergroting is volgens Wim wel no-
dig om de steeds grotere taak aan te kunnen die 
vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes 
wordt overgedragen. In kleinere gemeenten, en 
dat geldt dan ook voor Gouda, zal het lastig zijn 
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AFSCHEID VAN ONZE WIJKAGENT 
ROB VAN RIEL
Door Jos Cremers, coördinator Buurtpreventieteam

In de vergadering van het 
buurtpreventieteam op 28 
november j.l. hebben we 
afscheid moeten nemen van 
onze wijkagent voor Nieuwe 
Park/Raamgebied. Rob was 
samen met Henk Graafland 
onze wijkagent. 

Nu hij niet meer aan onze vergaderingen deel-
neemt kunnen we uitspreken dat het prettig was 
om Rob in ons team te hebben. Hij heeft de taak 
van wijkagent in het overleg van ons buurtpre-
ventie-team op een professionele en erg pret-
tige wijze vervuld. Kortom we gaan Rob missen. 
Het is nu aan Henk om deze traditie alleen voort 
te zetten.

Rob volgde voor ons alle onprettige dingen in de 
wijk zoals klachten van bewoners, overvallen, in-
braken etc. en adviseerde ons hoe er ee om te 
gaan. Mede op initiatief van Rob is de affiche “wij 
pikken het niet ……” ontwikkeld om ons meer alert 
en meer bewust te maken voor de inbraakgolf 
zoals die nu in Gouda, en dus ook in onze wijk, 
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om op alle terreinen voldoende deskundigheid te 
realiseren. Een mooi voorbeeld is de ontwikke-
ling van de Zuidplaspolder. Gouda en omgeving is 
ooit uitgeroepen tot een transformatiegebied met 
forse woningbouw daarbinnen. Dat gaat natuur-
lijk veel makkelijker als omringende gemeenten 
als Moordrecht en Waddinxveen daar op een ge-
lijkwaardige manier bij betrokken zijn. Met als 
ideaal plaatje dat er sprake is van één gemeente. 
Volgens Wim is het nu niet aan Gouda om daar 
verder aan te trekken, initiatieven moeten elders 
starten. 

Ik spreek uit dat het mij is opgevallen dat op 
de A12 richting Utrecht pas als je Gouda voorbij 
bent op een groot bord te lezen is dat het Groene 
Hart begint. Daar zou Gouda bij moeten horen, 
vind ik. Wim beaamt dat dit idee heel mooi is, en 
dat daarover ook wel is gepraat. Maar met Gouda 
in het Groene Hart kan er van de verdere ontwik-
keling in het kader van een transformatiegebied 
geen sprake zijn, daarom staat dat bord op die 
plek. 

Hoe voelt de oud-burgemeester zich een half 
jaartje na het afscheid? Prima, druk met van al-
les, maar bewust afstand nemend van zijn eer-
dere baan. Hij wil niemand voor de voeten lopen, 
maar vindt Gouda zo leuk dat hij er ook niet let-
terlijk afstand van neemt, door bijvoorbeeld nu 
het noorden en de rust daar op te zoeken. Hij 
vertelt mij dat hij als burgemeester tenminste 
wekelijks ’s nachts uit bed gebeld werd om toe 
te stemmen in een in bewaringstelling, van ie-
mand met psychische problemen die acuut moest 
worden opgenomen. De huidige nachtelijke rust 
bevalt hem uitstekend. Maar het noorden wordt 
niet verwaarloosd. Hij is voorzitter van een pro-
ject om in Groningen een muziekschool te laten 
fuseren met een kunstencentrum. Dat wordt nu 
afgerond en brengt hem regelmatig in Gronin-
gen. Wellicht dat we hem over enige tijd ook wel 
kunnen vragen in Gouda zijn bijdrage te leveren, 
maar nu even niet. Hij is begonnen zijn archief te 
ontsluiten en zo te horen gaat dat wel een tijdje 
duren. 

SNEEUW- EN IJSPRET
Trudie Galama

De eerste sneeuw heeft alweer gezorgd voor 
mooie plaatjes en minder mooie glijpartijen.

Na een sneeuwbui, zoals die van vorige week 
vrijdag, is je eerste reactie ‘lekker binnenblijven’ 
Maar omdat ik aan Sinterklaas een sneeuwschui-
ver had gevraagd en gekregen,  moest die door 
mij worden getest.  Met muts op, sjaal om en 
wanten aan begon ik de eerste meters schoon te 
schuiven. Maar al snel voelde ik geen kou meer  
en kreeg zelfs plezier in het maken van tientallen 
meters schoon trottoir. Als u nog geen sneeuw-
schuiver hebt, zou u hem aan de Kerstman kun-
nen vragen en is het na een volgende winterse 
bui een koud kunstje om met z’n allen de straten 
in het Nieuwe Park goed begaanbaar te maken.  
Het is heerlijk om in de vrieskou actief bezig te 
zijn en dan heb je een beker chocolademelk met 
slagroom echt verdiend.
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BERICHT VAN GOUWESTEIN
U bent van harte welkom in Gouwestein!

Het Grand Café is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. Het 
Gouwestein Restaurant is dagelijks geopend van 
10.00 uur tot 14.00 uur. 3 gangen menu € 11,50 
(Leden van Comfort à la carte € 10)

woedt en hoe we in verdachte situaties en feite-
lijke inbraken dienen te handelen (0900 8844 en/
of 112 bellen). Helaas heeft dat de inbraakgolf 
niet kunnen keren.

Per 1 januari 2013 gaat Rob een nieuwe andere 
functie vervullen binnen de politie organisatie. 
Het is nog onduidelijk of Rob wordt vervangen 
door een ander om samen met Henk onze wijk-
agenten te vormen. Maar hopelijk zien we Rob 
te zijner tijd weer terug als wijkagent voor onze 
wijk.

EENZAAMHEID
door Anne-Marie Blok

In de laatste wijkkrant heeft u van Ton Kooijman 
al vernomen dat wij als wijkteam vertegenwoor-
digd zijn in het Platform Eenzaamheid bij oude-
ren in de wijken Nieuwe Park en Kadebuurt.

Het Platform heeft zich ten doel gesteld alle infor-
matie en activiteiten die er op dit terrein in deze 
wijken zijn en ontwikkeld worden te bundelen en 
inzichtelijk te maken voor hulpverlening en be-
trokkenen. Deze maand is bij uitstek een maand 
om eens stil te staan bij eenzaamheid.

Eenzaamheid is een persoonlijke en subjectieve 
ervaring.
Gevoelens als eenzaamheid zijn net als pijn een 
signaal dat er iets niet in orde is. Het is een sig-
naal om op zoek te gaan naar anderen, om min-
der alleen te staan in het leven. Elke verstoring 
van vaste patronen in onze leefsituatie kan aan-
leiding zijn tot lastig te verwerken gevoelens van 
eenzaamheid. Vooral (oudere) mensen die na het 
overlijden van hun partner alleen blijven hebben 
grote kans op het ontstaan van langdurige een-
zaamheid. Eenzaamheid kan leiden tot depressie 
en/of verslaving en er zijn aanwijzingen dat een-
zaamheid ook van invloed is op onze lichamelijke 
gezondheid. Goede sociale contacten met vrien-
den en familie verminderen eenzaamheid. Maar 
ook gesprekken met buurtgenoten over gemeen-
schappelijke interesses of hobby’s verminderen 
het gevoel van eenzaamheid. 

Eenzaamheid aanpakken is altijd een individuele 
zaak, standaard oplossingen zijn er niet. Denk 
niet te snel dat iemand zich eenzaam voelt, praat 
erover in openheid, dat is de basis tot een echt 
contact. Eenzaamheid los je niet op met af en toe 
een bezoekje brengen, hoe hartelijk dat ook be-
doeld is, eenzaamheid is een complex probleem. 
Belangrijk is dat het contact voor beide partijen 
prettig is. Iemand die langdurig eenzaam is moet 
vooral zichzelf leren helpen. Vaak is de beste hulp 
die je kunt geven dan ook de ander voorzichtig 
de weg te wijzen naar professionele hulp.

Hulp bij het verminderen van gevoelens van een-
zaamheid is vooral zinvol als mensen leren zich-

zelf en anderen anders te zien. Gemeente Gouda 
voert actief beleid om eenzaamheid bij ouderen 
te voorkomen. Alle 65-plussers krijgen informa-
tie toegestuurd, met 75-jarigen wordt actief con-
tact gezocht met de vraag of er behoefte is aan 
een persoonlijk gesprek met een oudere voor-
lichter. Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het infopunt Zorg en Welzijn van de 
gemeente Gouda 9.00 tot 12.30 vrije inloop ma 
t/m vrij. Telefonisch contact ma t/m/ vrij 10.30-
12.30 uur 0182 591732

Er is een ouderen-spreekuur op vrijdagochtend.
Wilt u meer weten over eenzaamheid, kijk dan 
eens op www.eenzaamheid.info, 
www.eenzaam.nl

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over 
dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met 
Anne-Marie Blok
Van Bergen IJzendoornpark 20
0182 672141, wlb@xs4all.nl
Ik wens u allen Goede Kerstdagen en een pret-
tige jaarwisseling.   
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U wordt verzocht om 3 werkdagen van tevoren 
te reserveren bij de receptie tel: 0182-515655.

Activiteiten voor in uw agenda:

Zaterdag 15 december
• 14.30 uur Kerstconcert met het Gouds 50+ 

Koor in de Plaza. Entree bewoners € 2. Leden 
Comfort à la Carte € 3 en niet leden € 4

• 
Maandag 24 december
• 14.30 uur Kerst Zing-in m.m.v. het Gouwe-

steinkoor o.l.v. Henny de Pater en begeleid 
door Joke Klaasse. In de Plaza

Woensdag 26 december
• 14.30 uur Gezellige middag met voorgelezen 

Kerstverhaal in de Plaza.

Woensdag 2 januari
• 15.00-17.00 uur Nieuwjaarsreceptie in de 

Plaza   

Centrum Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwil-
ligers voor het welslagen van de diverse activi-
teiten. Nadere informatie over vrijwilligerswerk 
kunt u verkrijgen bij Lynet Mechielsen.
• Het restaurant zoekt vrijwilligers  met name 

voor de maandag, donderdag, vrijdag en in 
het weekend 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 Grand Café met zoekt enthousiaste vrij-
willigers voor de zaterdag van 15.00 uur tot 
17.00 uur.

• De wandelclub op woensdag en zaterdag 
zoekt hulp van 9.30-12.00 uur.

Comfort à la Carte 
Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 
of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het Bin-
nenhof 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 meedoen 
met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de cliëntadviseur Annette 
Mulder. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij 
de receptie van Gouwestein. 

Weeksluitingen in de Plaza
• Zondag 16 december Heilig Avondmaals-

dienst om 18.50 uur in de Plaza
• Vrijdag 21 december om 18.50 uur in de Pla-

za door drs. A.W. van Campen
• Maandag 31 december oudejaarsdienst om 

16.00 uur in de Plaza.

BERICHT VAN HET VIP

Zonder vrijwilligers zou Gouda er heel anders 
uitzien! De gemeente Gouda is trots op haar 
vele vrijwilligers. Om al deze vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bestaat 
het VrijwilligersInformatiePunt (VIP)

Het VIP wil zoveel mogelijk Goudse burgers 
enthousiast maken en houden voor vrijwilli-
gerswerk. Met vrijwilligerswerk help je anderen, 
maar het levert ook veel op. Het is leuk, waar-
devol, geeft energie, zelfvertrouwen, je ontmoet 
anderen, ontwikkelt jezelf en het kan struc-
tuur bieden. Niet voor niets is ons motto: “Met 
elkaar, voor elkaar, de winst zit in het meedoen!”
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VERSLAG 
SINTERKLAASACTIVITEIT

Hieronder een van de gedichtjes, die de seni-
oren tijdens de tweede schoolexamenactiviteit 
op de Goudse Waarden op 30 november hebben 
gemaakt. Bingo, dichten en Sinterklaasliedjes 
zingen: ook deze tweede middag was heel ge-
slaagd. En op de foto ziet u dat ook Sinterklaas 
van de partij was. 

In de Goudse Waarden
Kunnen wij wel aarden
Pasen, Pinksteren, Sinterklaas en Kerst
Vinden wij ’t hier altijd best
Allemaal heel aardige mensen
Wat kunnen wij nog beter wensen?
Onze dank gaat niet uit naar Sinterklaas
Maar naar degene die hier is de baas!

CREACAFÉ 

Bij het Creacafé worden wijkbewoners uitgeno-
digd om iets over hun hobby te vertellen.
Vervolgens gaan we dan aan de slag om dat ook 
eens te proberen, het zijn gezellige avonden. 
Kom eens langs! Of geef je op! Elke 2e woens-
dagavond van de maand bij Creacafé. SBB Win-
terdijk 4a van 19.30 tot 21.30 uur de kofie en 
thee staan klaar!

* 13 februari is de eerst volgende Creacafé avond.

Creacafé ‘schrijf je leven’

14 november was Ria Kleinbloesem te gast bij 
het Creacafé. Zij kwam wat vertellen over haar 
hobby ‘schrijf je leven’,  Met leuke opdrachtjes 
gaat het schrijven eigenlijk vanzelf. b.v. schrijf 
iets over je eerste herinnering aan schrijven.
Door de opdracht gaat de herinnering open en 
komen de woorden op het papier te staan. Pro-
beer het maar eens! Schrijf drie feiten op uit je 
jeugd, kies er dan één uit en schrijf daar in vijf 
minuten een stukje over. De bezoekers
van de crea-avond vonden het erg leuk dat Ria te 
gast was. Ze gingen naar huis met een schriftje 
waar nog heel wat verhalen bij kunnen komen. 
In januari is er geen creacafé maar 13 februari  
zijn we er weer! Het programma vindt u dan in de 
wijkkrant van januari.

NIEUWJAARSBORREL VOOR 
BEWONERS EN VRIJWILLIGERS 
Door Peter Schönfeld

SGS Segment vrijdag 18 januari 17.00 uur

Op 18 januari nodigt het wijkteam de vele vrijwil-
ligers en met name de nieuwe bewoners van onze 
wijk uit voor een Nieuwjaarsborrel van 17.00-
19.00 uur in het gezellige café van de Praktijk-
school Het Segment. De toegang is via het Van 
Bergen IJzendoorn Park bij de volière. Met een 
drankje (en een hapje) wordt het nieuwe jaar van 
onze wijk ingedronken! Dit is een uitstekende ge-
legenheid juist voor de nieuwe bewoners (Rode 
Dorp) om elkaar, het Wijkteam en de vrijwilligers 
te leren kennen.

Hopelijk tot dan!

U kunt bij het VIP terecht voor:

• Informatie en advies
• De vacaturebank
• De stagebank voor maatschappelijke stages
• Deskundigheidsbevordering
• Vrijwilligersbeleid
• Vrijwilligersverzekeringen

Natuurlijk kunt u ons altijd benaderen voor in-
formatie of het maken van een afspraak. 
Via vip@gouda of door te bellen met Heleen 
Schuurmans (0182 588659), Ingrid Vink (0182 
588357) of Caroline Wammes (0182 588313).
U bent van harte welkom!

Of kijk op onze website: www.gouda.nl/vip 
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MEE-DITEREN

NU mediteer ik dagelijks,  alleen,  maar herken 
en erken de meerwaarde in een gezamenlijk 
“stil-zijn”
• Daarom ben ik op zoek naar mensen die het 

prettig vinden 1 x per week samen te komen 
om met elkaar te mediteren 

• Mogelijke invulling voor de sessies: korte 
opwarming > 20 min. “zitten” > korte ont-
spanningsoefeningen > nog een keer 20 
min. “zitten”. (totaal ong. 1 uur)

• In mijn huis is er ruimte maar we kunnen 
ook afwisselend bij elkaar ont-moeten. 

• Het tijdstip en de dag/avond zijn in overleg 
met elkaar nader te bepalen.

• Bij voorkeur eigen meditatie kussen of 
bankje en matje meenemen. 

• Er staat niets vast en we kunnen gezamen-
lijk tot invulling van de MEDITATIE komen. 

 
INTERESSE? 
Neem contact op voor overleg, aanvullingen, 
wensen, suggesties…
Joost Emmen Gouda / joostmm@gmail.com 

KERSTBOMENPARADE IN DE 
SLOOT VAN DE WINTERDIJK

Afgelopen week hebben Piet 
van der Perk, ondergetekende 
samen met Ballast Nedam de 
kerstbomenstandaards, die 
permanent in het water van de 
Winterdijk staan, gereedge-
maakt om de kerstbomen erin 
te plaatsen. Deze kerstbomen 
zijn versierd door bewoners 
van de Winterdijk en Nieuwe 

Parkerf, Gouwestein, SBB, SGS Het Segment, 
Park en Dijk, De Goudse Waarden en het Tho-
mashuis. De bomen zijn geplaatst met de hulp 
van de kraanauto van Ballast Nedam, wat ons 
heel veel moeite heeft bespaard.

Dus vanaf dinsdag 11 december staan ze weer 
fier in het water. Als het goed is, gaan de lamp-
jes om 17.00 uur aan en branden dan tot 23.00 
uur. In de eerste helft van januari worden ze 
weer verwijderd. Gaat dat zien!

Peter Schönfeld

START NIEUWE WINKELS 
SPOORSTRAAT EN VREDEBEST 
Door Peter Schönfeld

Zoals u weet is het Wijkteam al enkele maanden 
bezig met herstart van de leegstaande winkels 
aan de Spoorstraat en de Vredebest. Onlangs 
is hierover overeenstemming bereikt met Multi 
Vastgoed en zijn de sleutels van de eerste pan-
den aan het Wijkteam overhandigd. De eerste 
winkel waarmee begonnen wordt zal waarschijn-
lijk Spoorstraat 15 zijn, waar vroeger een deel 
van de Dumpwinkel was gevestigd. Reyer Vos en 
Joost Zwanenburg, de eerste nieuwe onderne-
mers, willen er een atelier/ galerie/ workshop-

KUNSTMAKELAAR

Het lantaarnpalenproject  (zie vorige wijkkrant) 
met het idee om van de Crabethstraat een open 
luchtmuseum te maken ligt op het bureau van 
wethouder Daphne Bergman. Ze heeft niet direct 
afwijzend gereageerd maar het project door ge-
stuurd naar haar collega Wendy Ruwhof want die 
gaat over de openbare ruimtes.  Nu zagen wij het 
lantaarnpalenproject juist als een cultuur project, 
om Gouda iets ‘bijzonders’ te geven en het toe-
ristische aspect nog wat aantrekkelijker te ma-
ken. Maar we wachten maar even af op de reactie 
van Wendy Ruwhof. 

DAG VAN HET PARK 2013

Het idee van ‘De dag van het Park ’rondom po-
diumkunst groeit al. Niet dat er al iemand of een 
groep zich heeft aangemeld. Maar het idee is uit-
gebreid met een kunst - en curiosa markt.
Dat past natuurlijk goed in het plaatje. Alleen 
moeten die aanmeldingen dan wel gaan komen… 
Als u belangstelling heeft voor de kunst- en curi-
osamarkt meldt u aan! Of als u bij een koor zingt 
of toneel speelt, muziek maakt met een band of 
wat dan ook: meldt u aan!! Jong en oud zijn van 
harte welkom! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de redactie  van de wijkkrant of met de 
kunstmakelaar. m-waalwijkvanderspree@hetnet.
nl kijk ook op www.kunstmakelaarnieuwepark-
gouda.blogspot.com

ruimte beginnen. Spoorstraat 17 en 19 komen 
hierna aan de beurt en daarna zullen enkele win-
kels aan de Vredebest volgen. In totaal zullen er 
aan de Vredebest en Spoorstraat bij elkaar 6 tot 
9 nieuwe winkels komen. Wij gaan ervan uit dat 
zij dit deel van onze wijk een veel levendiger en 
fleuriger aanblik zullen geven.
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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 WIJKTEAMLEDEN

Gemeente, wijkcoördinator John van Dijk tel 588386
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 140182
Cyclus Piet Streng tel 547500

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 3 Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14
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, Lepelaerstraat en Verspuystraat – Jan de Haan, 

Kattensingel 13, tel 526534, Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10 , tel. 602494 en            
Kees van Driel, Van Vreumingenstraat 25, tel 701014

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

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 wijk-

krant   kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151
De wijkkrant is een uitgave van de Stichting Wijk-
team Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 2801 CC 
Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

Datum tijd activiteit plaats
14 jan 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
18 jan 17.00-19.00 uur Nieuwjaarsborrel Gouwestein
16 jan 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein

AGENDA


