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VAN DE REDACTIE/HET WIJKTEAM

deze onhebbelijke toestand, zo moeilijk is het toch
ook niet.

Alweer het eerste nummer van het nieuwe jaar. En
net als begin vorig jaar vriest het al weer langere
tijd en heeft het gesneeuwd waardoor vele straten
in onze wijk wit blijven. Jammer is dat dit ook voor
vele stoepen geldt. Als u niet in de gelegenheid
bent om de sneeuw te verwijderen houdt het op en
kan misschien een (verre) buur inspringen, want
we zouden toch met elkaar moeten proberen de
stoepen goed loopbaar te houden. Een tip daarvoor: hoe eerder na de sneeuwval u dat doet hoe
beter; ik kon met een bezem vrijwel alles direct
wegvegen, even later zat het al allemaal vastgevroren. Maar wij willen u graag ook een compliment uitdelen. Op nieuwjaarsdag was de rommel
van het vuurwerk alweer grotendeels opgeruimd.
Dankzij u. Wij zijn daar verheugd over en beschouwen dit als een heel goede start van het nieuwe
jaar.

Genoeg. Wij wijzen u alvast op de jaarlijkse bewonersavond op 14 maart in Het Segment. Elders in
deze krant vindt u er meer informatie over.

Door Ton Kooijman

Ondanks mijn goede voornemens heb ik me toch
al weer een beetje boos gemaakt. Door het langere tijd niet nodig hebben van de auto, had ik na
een week mijn nieuwe parkeervergunning nog niet
achter mijn voorruit zitten. En dat was voldoende
aanleiding voor de parkeerwachters om mij een
bekeuring uit te delen. Alles bij elkaar ongeveer €
70. Toen ik de gemeente belde vertelde een mevrouw me dat de gemeente daar niets mee te maken heeft, maar een gesprekje hierover met onze
wijkagent op onze eigen nieuwjaarsreceptie leerde
me dat dit wel degelijk onder de gemeente en haar
beleid valt.
En dus ben ik boos op de gemeente. Die probleemloos sinds een jaar honderd euro meer vraagt voor
zo’n vergunning, maar het fatsoen mist om een
beetje netjes om te gaan met haar bewoners. Wij
hebben die vergunning al tientallen jaren, wij hebben netjes de rekening voor 2013 betaald en dan
hoor je dit als gemeente niet zo te doen. In plaats
van een wit papiertje met de boete erop stop je
dan als parkeerwachter een papiertje achter de ruitenwisser met de mededeling dat de eigenaar van
het voertuig vergeten heeft de nieuwe parkeervergunning te plaatsen: ‘Wilt u dat alsnog doen mevrouw/meneer?’
Natuurlijk vertel je rond wat je nu is overkomen,
ook daar is de nieuwjaarsreceptie goed voor. En
er was werkelijk niemand die enig begrip had voor
deze gang van zaken. Maar er kwamen vergelijkbare verhalen los. Ook iemand die een bekeuring
had gekregen omdat de voorruit onder de sneeuw
zat, zodat de vergunning niet zichtbaar was. Waar
ze dan de bon stoppen weet ik niet. U gelooft het
niet? Maar beter om met het stoepje ook gelijk uw
voorruit mee te nemen, want ze kunnen er wat
van.
Ik heb de laatste paar dagen al een paar positieve
berichten gehoord over onze nieuwe burgemeester. Misschien dat hij wat orde kan scheppen in

En ik wil ook nog kwijt dat de Stichting Bezemer die
zich inzet voor de cultuur en de sport in Gouda een
aanvraag van ons heeft gehonoreerd voor de aanleg
van een jeu des boules baan. Met daarnaast nog een
bijdrage van Gouwestein en ons Wijkteam zijn we
over een maandje of wat een leuke attractie rijker.
En we zijn van plan ook uw straat uit te nodigen voor
een partijtje.

DSI PAAL LANGS DE KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

De verkeerskundige van de gemeente heeft het wijkteam geïnformeerd dat in het voorjaar
van 2013 een DSI (dynamische
snelheidsindicator)
installatie
langs de kattensingel geplaatst
zal worden. Deze installatie bestaat uit een matrixbord bevestigd aan een lantaarnpaal en
geeft aan wat de snelheid van
het voorbijrijdende voertuig is.
Het bord zal enkele weken operationeel zijn. Uit de
gemeten snelheid kan iedereen zien hoe hard er gereden wordt en dus ook hoeveel de snelheid afwijkt
van de vastgestelde 30 km. Interessant om te zien
of men zich inderdaad houdt aan de ingestelde 30
km.

BOUWLOGISTIEK

Door Irene Lapperre, gebiedsmanager bereikbaarheid en projectprogrammering gemeente

Om de afspraken over de routes voor het bouwverkeer in Nieuwe Park te ondersteunen, heeft de
gemeente bij de start van de bouwprojecten gele
verwijsborden geplaatst aan de Nieuwe Gouwe O.Z.
Vooral in 2012 waren in het gebied rondom de Winterdijk veel projecten in uitvoering. Inmiddels zijn
de bouwprojecten Rode Dorp/Parkwijk en De Dijkgraef afgerond. De gele borden aan de Nieuwe Gouwe O.Z. worden daarom verwijderd.
In de wijk wordt nog gewerkt aan de rioolvervanging
en ophoging (door Ballast Nedam). De laatste fasen
aan de Winterdijk en de H.J. Nederhorststraat worden nu uitgevoerd. De afsluitingen en omleidingen
die hiervoor nodig zijn worden in de wijk aangegeven en gecommuniceerd via bewonersbrieven door
de aannemer.
Het project Drie Notenboomen is het laatste concrete bouwproject dat gepland staat in de wijk.
De verwijsborden aan de Nieuwe Gouwe O.Z. voor
het bouwverkeer naar dit project blijven staan. De
2
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borden ‘geen bouwverkeer’ bij de Van Strijenstraat
en het Van Bergen IJzendoornpark blijven ook nog
staan.

HET RODE DORP
Door Ton Kooijman

We hebben het bericht ontvangen dat de werkzaamheden in het Nieuwe Rode Dorp allemaal zijn
afgerond. Alles wat in de openbare ruimte is aangebracht, zoals het groen en speelvoorzieningen, is
overgedragen aan de gemeente en/of aan Cyclus.
En zoals we al eerder hebben aangegeven vinden wij
dat het project mooi is afgerond, dus onze waardering en complimenten gaan naar Dura Vermeer en
Mozaïek Wonen.
Ik heb nog wel een kritische opmerking over Dura
Vermeer. We hadden een mooi plekje gevonden om
een jeu de boulesbaan aan te leggen. Dat staat al
jaren op ons verlanglijstje rondom de nieuwbouw
van Gouwestein. Het verzoek aan Dura Vermeer om
daaraan mee te werken is wel erg slordig behandeld.
In eerst instantie kregen we helemaal geen reactie
en uiteindelijk kwam er een belachelijk aanbod op
tafel. Wees dan ook stoer en vertel ons direct dat je
daar niet aan mee wilt doen.
Overigens gaat die baan er wel komen. Op een klein
terreintje tussen Gouwestein en de Noorderstraat
komt een baan van 13 bij 3 meter. Dat kan dank zij
een genereuze bijdrage van de Stichting Jac. Bezemer aangevuld met geld van Gouwestein en het
Wijkteam. Vanaf dit voorjaar kunnen we daar aan
de gang. Wij willen wel eens weten welke straat
kampioen gaat worden in dit leuke spel.

AANPAK WONINGINBRAKEN
Door Henk Graafland, wijkagent Nieuwe Park

In verband met het in aantal toenemende woninginbraken in onze regio en de inbraken in Gouda in
het bijzonder vragen wij u de komende tijd alert te
zijn. Analyse en actualiteit leren dat voorafgaand
aan, gedurende en na de kerstvakantie, inbrekers
gebruik maken van de donkere uren en de afwezigheid van bewoners. Inbraken vinden in deze periode
zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts plaats.
Samenwerken vergroot pakkans
De politie zet extra menskracht in om de woninginbraken tegen te gaan. Een goede samenwerking met
wijkbewoners is echter onontbeerlijk. Uw melding
vormt de basis van een succesvolle samenwerking
met als doel de aanhouding van inbrekers en het
veiliger maken van uw woonwijk.
Verdachte omstandigheden, de heterdaadsituatie
(stel u ziet onbekenden interesse tonen in woningen
in uw straat of u ziet hen daadwerkelijk inbreken)
kunt u via 112 aan de politie melden. Observeer
eventuele verdachte personen, neem signalementen in u op, onthoud bijzondere kenmerken van deze
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personen en geef deze door aan de politie. Ook de
looprichting of een beschrijving van eventueel door
deze personen gebruikte vervoermiddelen is voor de
politie belangrijke informatie.
Via het algemene telefoonnummer 0900-8844 kunt
u minder spoedeisende waarnemingen doorgeven
en/of uw wijkagent benaderen.
Tips
Ga in gesprek met uw buren en wees alert op elkaars eventuele afwezigheid. Sluit, bijvoorbeeld indien u uw woning verlaat, ramen en deuren evenals
poortdeuren goed af. Bezit u een hond, maak dan
eens een extra ronde in de avonduren. Houd opklimmogelijkheden zoals containers of ladders zoveel
mogelijk buiten bereik van anderen.

INFORMATIE SPOORZONE
We plaatsen een mail van het projectmanagement
Spoorzone omdat het veel ook voor onze wijk zinvolle informatie bevat. Wat zou het prachtig zijn als
we die zichtvervuilende fietsen een keertje kwijtraken. Het bericht is begin november geschreven en
daardoor al wat gedateerd. Zoals u elders in deze
krant kunt lezen is het station al helemaal klaar.
Beste leden van de klankbordgroep,
Het is al weer enige tijd geleden dat wij elkaar spraken, dus tijd voor een bericht over de huidige stand
van zaken in de Spoorzone.
We zijn blij dat het gebied ondanks de crisis volop in
ontwikkeling is. Stap voor stap realiseren we nieuwe functies: de plannen voor de parkeergarage, de
nieuwe bioscoop met zes zalen en het nieuwe hoofdkantoor van Technolution.
Voor de parkeergarage zijn eind oktober de aanbestedingsdocumenten op de aanbestedingskalender
geplaatst en zijn we nu in afwachting van wat er binnen gaat komen. Doel is dat de bouw van de nieuwe
parkeergarage medio 2013 start en begin 2014 gereed is. De omgevingsvergunning voor het nieuwe
hoofdkantoor van Technolution is verstrekt en ook
hiervan is de doelstelling dat dit kantoor begin 2014
gereed is. Het ontwerp van de bioscoop is eind oktober door de opdrachtgever bekend gemaakt. De
bouw hiervan start begin 2013 en de doelstelling
is dat in het voorjaar van 2014 de eerste film kan
draaien.
Dus binnenkort zullen er weer nieuwe bouwkranen
in de Spoorzone te zien zijn!
Daarnaast is NS Stations met de voorbereidingen gestart inzake de nieuwe stationskap en hal.
Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat deze in een
3
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bouwstroom kan worden gebouwd, tezamen met de
bioscoop en het geplande hotel. Maar ook als de hotelontwikkeling nog zou achterblijven, wordt reeds
bekeken of het ook mogelijk is om de stationskap
geheel zelfdragend te maken.
Naast de bioscoop is een plek ingeruimd voor het
mogelijke busstation. Maar de plannen voor de verplaatsing van het busstation hangen samen met de
ontwikkelingen van het zuidelijk stationsgebied. Op
dit moment is nog niet zeker of deze doorgaan. Wel
zijn we vooruitlopend op een mogelijke verplaatsing
reeds schetsen aan het uitwerken voor de inrichting
van het busstation, in overleg met de verschillende
reizigersorganisaties. Tezamen met Multi Vastgoed
en ProRail zijn we bezig met een studie om de huidige capaciteit voor fietsen in het zuidelijk stationsgebied aanzienlijk uit te breiden. Hierbij bekijken we
niet alleen de reeds door Multi Vastgoed benoemde optie om de fietsen op de begane grond in het
gebouw van de Goudse Verzekeringen te plaatsen,
maar kijken we als alternatief ook naar een nieuwe
grote gebouwde fietsenstalling, in combinatie met
de door Multi Vastgoed voorziene parkeergarage
en supermarkt. Gelijktijdig met deze studie is Multi
vastgoed zich ook aan het bezinnen op de ontwikkelingen van het gebied rondom en ten oosten van de
kerk. Zodra we nieuwe tekeningen van Multi Vastgoed ontvangen, zal er ook weer overleg plaatsvinden met de kerk.

januari 2013

politie als Stadstoezicht.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de wijkagent
(Henk Graafland) of bij de wijkverantwoordelijke
(Fred Starreveld, Roos Brandhorst). Telefoonnummers (zie laatste pagina )

JAAP ADDICKS GAAT WIJKTEAM
VERLATEN
Door Peter Schönfeld

Na vele jaren in het wijkteam
te hebben gezeten gaat Jaap
Addicks, nu hij verhuisd is
naar de wijk Plaswijck, het
wijkteam verlaten. Wij vinden dit heel jammer maar
ook begrijpelijk. Jaap heeft
wel te kennen gegeven dat
als er weer een beroep op
zijn specifieke kennis op het
Jaap Addicks
gebied van verkeer en milieu gedaan wordt, hij beschikbaar is. Het wijkteam is Jaap heel veel dank
verschuldigd voor zijn deskundige inbreng en de interesse door de jaren heen voor alles wat de wijk
betrof.
Op de Bewonersavond van 14 maart zullen wij hem
hiervoor op gepaste wijze bedanken. Vanzelfsprekend willen wij zijn opengevallen plaats met een
nieuw en even enthousiast wijkteamlid invullen.
Daarom nodig ik iedereen, die hiervoor voelt, uit om
contact met mij (0641836684) op te nemen voor
aanvullende informatie over het wijkteam en wat
het inhoudt hiervan lid te zijn.

DE NIEUWJAARSRECEPTIE
Door Ton Kooijman

VOORKOM AUTO INBRAAK
Door Fred Starreveld, Stadstoezicht

Wat kunt u zelf doen?
Laat nooit waardevolle spullen achter in uw auto zoals jassen, tassen, laptops, mobiele telefoons, enz.
Zet kastjes en het oprolbaar bagagedek van de kofferbak open zodat de dief ziet dat er niets uit uw
auto valt te halen. Doe uw auto altijd op slot, ook
als u uw auto kort verlaat. Doe altijd melding bij de
politie van mensen die in auto`s kijken. Doe altijd
aangifte van inbraak. U kunt dit doen op het politiebureau en via internet(www.politie.nl)
Wat doen politie, stadstoezicht en gemeente eraan?
Er is cameratoezicht zowel op de parkeerterreinen,
rondom het stationsgebied en ook diverse straten in
de wijk worden geobserveerd. Ook wordt er regelmatig surveillance uitgevoerd in de wijk door zowel

Vrijdag 18 januari vond onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In het bruine café van Het
Segment. Op bijgevoegde foto’s kunt u zien hoe gezellig de school die ruimte heeft gemaakt. De ouderen onder ons zullen vertederd kijken naar een
verveloos lessenaartje dat honderd maar ook nog
zestig jaar geleden in lagere scholen werd gebruikt.
Volgend jaar op de foto.
Op deze bijeenkomsten is er speciale aandacht voor
nieuwe bewoners, vorig jaar waren dat met name
de nieuwe wijkgenoten van Gouds Magnifiek, nu die
van Het Rode Dorp en de Dijkgraef, met woningen
die in het afgelopen najaar zijn opgeleverd. Omdat
het wijkteam regelmatig de adressen krijgt van de
nieuwe bewoners in de wijk kunnen zij benaderd
worden. De belangstelling van nieuwelingen was
niet overweldigend, maar zoals u ook op de foto’s
kunt zien waren alle doelgroepen aanwezig. Daarnaast troffen we er een vertrouwde groep van vrijwilligers en wijkteamleden. Onze voorzitter Peter
Schönfeld schetste een beeld van onze activiteiten
in het nieuwe jaar, waar ik de bewonersavond van
14 maart uitlicht. Schrijf die alvast in uw agenda.
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Uit de gesprekjes met de nieuwe bewoners bleek
unaniem dat men zeer tevreden was met de nieuwe
behuizing en ook het wijkje plezierig vond. Dat klonk
dus goed. We hopen dat die mening een blijvende is.
Het was gezellig, geanimeerd en goed verzorgd. Eigenlijk waard om door nog meer van u bezocht te
worden. Laten we dat voor volgend jaar maar afspreken, u komt ook.
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De standplaats van de vorige vuilcontainer, hoek
Ferdinand Huijckstraat/Winterdijk, was geen doorslaand succes. Zelfs een vuilcontainer met een lokroep als “papier hier” en “dank je wel” had op die
plek op weinig klandizie kunnen rekenen.
Het Binnenhof heeft dus binnenkort een eigen container voor de deur. Het is jammer van de boom,
maar in dit geval weegt het gemak voor de bewoners het zwaarst.

Nieuwe bewoners

KENNISMAKING WIJKTEAMVOORZITTERS
MET BURGEMEESTER SCHOENMAKER
Door Peter Schönfeld

Tijdens het voorzittersoverleg van de wijkteams van
deze maand was onze nieuwe burgemeester, Milo
Schoenmaker, te gast. Iedere voorzitter vertelde
hem over de specifieke projecten en problemen in
hun wijk, zodat hij nu een aardig overzicht heeft wat
er in de verschillende wijken speelt. Wat mij aan
hem opviel is dat hij behoorlijk lang is en erg vriendelijk en geïnteresseerd overkomt. Een goed begin
is het halve werk!
Verder werd bekend dat de verschillende zalen of
ruimtes in het nieuwe stadhuis worden vernoemd
naar de dertien wijken in onze stad. Iedere wijk mag
een voorstel doen iets specifieks van hun wijk in de
ruimte te tonen. Het wijkteam gaat hier iets leuks
voor bedenken. Suggesties zijn natuurlijk zeer welkom!

VIJF NIEUWE WINKELIERS VOOR
VREDEBEST EN SPOORSTRAAT
Door Peter Schönfeld

Zoals al eerder in de wijkkrant gemeld zet het wijkteam zich in om het aanzien van Vredebest en de
Spoorstraat te verbeteren door het opnieuw in gebruik nemen van de leegstaande winkels. Het wijkteam heeft daarom na overleg met Multi Vastgoed
in augustus 2012 bekend gemaakt te zoeken naar
jonge winkeliers, die met een vernieuwende aanpak
deze winkels nieuw leven willen inblazen.
Hierop zijn meer dan veertien positieve reacties gekomen, die allemaal in aanmerking willen komen
om zich hier te vestigen. Op dit ogenblik zijn er vijf
panden beschikbaar en zijn dus de eerste vijf ondernemers aan het warmlopen om aan de slag te gaan.
Het aantal panden, dat in aanmerking komt kan nog
groter worden.
Wanneer de contracten met Multi getekend zijn kunnen de nieuwe winkeliers aan de slag om de winkels
op te knappen om daarna zo snel mogelijk te starten
met hun winkelactiviteiten.

PLAATSING ONDERGRONDSE VUILCONTAINER BIJ BINNENHOF
Door Trudie Galama

Op donderdag 24 januari was er een afsluiting op
de Winterdijk voor het kappen van een boom en de
plaatsing van de vuilcontainer. De plaatsing van de
container zal nagenoeg vanaf het terrein van het
Binnenhof plaatsvinden vanwege de positie van de
kraan. De kapvergunning voor de els is verleend.

HOOGVLIET BOODSCHAPPENSERVICE
Door Wilma Neefjes

Op vrijdagmorgen rijden al tweeënhalf jaar bussen
langs opstappunten bij Huize Winterdijk en Zorgcentrum Gouwestein om bewoners op te halen voor
de wekelijkse boodschappen bij Hoogvliet. Sinds de
uitbreiding van de service eind vorig jaar met Julianastaete zijn de rijtijden iets veranderd:
Ca 10.00 uur ophalen bij zorgcentrum Gouwestein
5
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Ca 10.30 uur ophalen bij Huize Winterdijk
Ca 11.15 uur terugbrengen bewoners van Hoogvliet
naar Gouwestein
Ca 11.45 uur terugbrengen bewoners van Hoogvliet
naar Huize Winterdijk
Let op: we lopen soms iets voor op het rijschema!
De service wordt ook dit jaar begeleid door acht
vrijwilligers uit de wijk en leerlingen van GSG Praktijkschool Het Segment. De bewoners van Julianastaete worden begeleid door leerlingen van het
ID college, die stage lopen in het tehuis. Van glas
wegbrengen naar de glasbak, halen van een karretje of kopje koffie, inpakken van boodschappen tot
het volledig begeleiden van boodschappen halen bij
bijvoorbeeld slechtziende klanten.

januari 2013
kerstboom, maar vooral een gezellige intieme sfeer
met leuke activiteiten verzorgd door leerlingen, die
er zichtbaar plezier in hadden.
Er werden koekjes gebakken waarvan ter plekke het
recept werd bijgesteld door de meer ervaren koks
in het gezelschap. Daarna sfeerlichtjes gemaakt van
zelf meegenomen glazen potjes en een woordzoeker
ingevuld. Koffie, thee, warme chocomel en glühwein
met kerstkransjes maakten de middag compleet.
Een mooie aanloop naar de feestdagen!
De kosten voor deze activiteit zijn betaald uit het
drie eurobudget van de wijk.

Bent u een nieuwe bewoner en wilt u meer weten
over de boodschappenservice? Of zou u ons team
van vrijwilligers willen versterken? Neem dan contact op met Wilma Neefjes, tel. 0182 515354.

IJSBLOEMEN
Door Wilma Neefjes

Je ziet ze niet zo veel meer de zogenaamde ijsbloemen. Dit zijn afzettingen van ijskristallen, die vanwege hun vorm met bloemen worden vergeleken.
Maar als u goed oplet bij bijvoorbeeld oudere huizen
met enkel glas kunt u nog genieten van dit prachtige
natuurverschijnsel.

Zoals u al in eerdere wijkkranten heeft kunnen
lezen organiseren eindexamenleerlingen van de
Goudse Waarden in hun opleiding activiteiten voor
ouderen. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren en
wij brengen onderstaand bericht dan ook met veel
plezier onder uw aandacht. Maak er gebruik van! U
wordt die middag voortreffelijk verzorgd, want de
leerlingen willen slagen!

UITNODIGING VOOR SENIOREN
VOOR SPORTMIDDAG OP
8 FEBRUARI 2013
Heeft u ook zin om te sporten?
U bent uitgenodigd om te komen sporten op vrijdagmiddag
8 februari 2013. Wij hopen u te
ontvangen om 2 uur en het eindigt om 4 uur. De locatie is op de
Goudse Waarden, Kanaalstraat 31
in de gymzaal 002. Wij ontvangen u bij de ingang.

ijsbloemen op mijn glazen tuintafel in januari 2013

KERSTACTIVITEIT IN DE GOUDSE
WAARDEN
Door Wilma Neefjes

Het was een vroege kerst dit jaar bij de activiteit
voor senioren verzorgd door leerlingen van de Goudse Waarden op vrijdagmiddag 17 december 2012.
Maar de kerstsfeer was er die middag niet minder
om. Zachte achtergrondmuziek, kaarsjes, versierde

Als wij u ontvangen, krijgt u bij het kennismakening eerst een hapje en een drankje. We beginnen
met een warming up. Daarna kunnen u sjoelen,
darten, etc. en de echte sporters kunnen nog een
basketballetje gooien.
Tot ziens op 8 februari?
Rayvano Salhuteru & Marciano van Weenen (leerlingen eindexamenklas SD&V)
Aanmelden voor deze activiteit kan bij mevrouw
Rietkerk, Het Binnenhof, Winterdijk 1-109 of Wilma
Neefjes, tel. 0182 515354 tot en met 2 februari
a.s.
6
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ DE
ZONNEWIJZER: SPONSOREN
GEZOCHT
Door Peter Schönfeld

Laat ik beginnen met het positieve nieuws. De gemeente zal toestemming geven om de Zonnewijzer
op de kop van het Nieuwe Park te plaatsen. Dus
komende van de Nieuwe Gouwe oostzijde zal je de
Zonnewijzer in de toekomst zo zien staan.
Het herstel loopt helaas niet voorspoedig. In de afgelopen maand bleek dat de Zonnewijzer zodanig
beschadigd is, dat het de technische capaciteiten
van de GSG Het Segment te boven gaat, zoals het
rechtbuigen van verwrongen staven en verregaande
roest bij de knooppunten. Daarom is het wijkteam
op zoek gegaan naar een bedrijf dat de nodige technische capaciteiten heeft. We zijn daarbij terecht gekomen bij het Goudse staalbedrijf Slangen Staal. Zij
bleken erg goed op de hoogte te zijn van de erbarmelijke staat waarin de Zonnewijzer verkeert. Ook
verklaarden ze dat ze graag mee willen werken aan
het herstel van de Zonnewijzer en mee willen denken hoe dit met lage kosten gerealiseerd kan worden.
Een en ander betekent dat het wijkteam naar sponsors moet gaan zoeken, want alleen de zon gaat
voor niets op, maar het herstel van de wijzer niet.
Daarom wil ik iedereen vragen, die dit leest, om met
suggesties voor sponsoren te komen die willen bijdragen aan het herstel van de Zonnewijzer en dit
aan mij door te geven.

Peter geeft aan waar de zonnewijzer komt te staan

KUNSTMAKELAAR
Door Marrianne Waalwiijk

In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen over
het Lantaarnproject. Een idee om in de Crabethstraat
verschillende oude lantaarnpalen te plaatsen en zo
een openluchtmuseum te maken. Waardoor Gouda
nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers en toeristen. Inmiddels hebben wij een brief van wethouder Wendy Ruwhof ontvangen, vanuit het oogpunt
van beheer krijgen wij geen toestemming om het
project te realiseren. Wel worden de huidige lantaarnpalen vervangen in 2013. Wat op zich ook al
een verbetering zal zijn. Wij vinden het natuurlijk
wel jammer dat de gemeente niet iets creatiever
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kan denken. Misschien kunnen we het idee aan
een andere gemeente schenken. Lees de brief op
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl

WOON- EN LEEFOMGEVING
Door Piet Streng

De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren is belangrijk. De uitstraling bepaalt hoe wij ons
voelen en hoe onze betrokkenheid bij de buurt is. Bij
een omgeving die er goed verzorgd uitziet zullen wij
er ook met elkaar op letten dat dit zo blijft. Als het
een rommeltje is zijn mensen minder betrokken en
geneigd om minder zorgvuldig met ons leefgebied
om te gaan. Primair ligt de taak om de woon- en
leefomgeving in goede staat te houden bij de gemeente en in het geval van Gouda ook bij Cyclus.
Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat bewoners of
gebruikers van wijken er een rommeltje van maken
en dat de gemeente of Cyclus het moet opruimen.
Hierin moeten we met elkaar samenwerken. Gezamenlijk er op letten dat onze medebewoners zich
houden aan de gedragsregels die wij van elkaar mogen verwachten. Dus elkaar aanspreken op ongewenste handelingen hoort daar ook bij.
Maar natuurlijk zijn de bewoners, ondernemers en
bezoekers van straten, buurten en wijken de oren
en ogen in hun woon- en leefomgeving. Vaak is een
gemeente afhankelijk van meldingen omdat zij ook
niet alles kunnen zien of constateren. In de wijk
Nieuwe Park is een groepje vrijwilligers actief in de
werkgroep Buurtpreventie. Deze groep mensen is
heel actief en zorgt voor de contacten met gemeentelijke afdelingen en andere instanties of organisaties. Deze mensen zijn ook te benaderen als u vragen heeft over bijvoorbeeld het openbaar gebied. De
zogenaamde straatcontactpersonen van de Buurtpreventiegroep staan altijd vermeld in de wijkkrant.
Maar u kunt natuurlijk ook als betrokken bewoner
zelf aan de bel trekken bij het Meldpunt Openbaar
Gebied. U kunt daar zaken melden waarvan u denkt
dat het niet goed gaat.
Het Wijkteam, de Gemeente, de Politie en Cyclus
vragen u om zaken te melden zodat er actie kan
worden ondernomen om de kwaliteit van de omgeving hoog te houden.
De gemeente Gouda is 24 uur per dag te bereiken
via de website maar ook via het algemene telefoonnummer 140182. Als u een telefonische melding
doet buiten de reguliere werktijden wordt u doorgeschakeld naar een Call Centre. Daar wordt bekeken en aan u gevraagd of de melding spoedeisend
is of dat het tot de volgende dag kan wachten. Bij
een gevaarlijk gat in de straat zal de dienstdoende
man opgeroepen worden. Maar als u melding doet
van bijvoorbeeld een illegale afvaldumping zal de
melding de volgende dag aan de verantwoordelijke
instantie als Stadstoezicht en / of Cyclus worden
doorgegeven.
Wij doen daarom met elkaar een beroep op u om
zaken te melden. Gevaarlijke situaties door gebreken in of aan de openbare ruimte, het dumpen van
afvalzakken en grof vuil, overlast door hondenpoep
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en het uitlaatgedrag van hondenbezitters of vernielingen kunt u melden bij het MOG. Verdachte situaties en andere overlast kunt u natuurlijk melden bij
de Politie via 0900-8844 en bij spoed of heterdaad
gevallen ook via 112.
Samen moeten we er voor zorgen dat onze omgeving en stad leefbaar is en blijft. Bedankt voor de
medewerking. Uw inzet wordt gewaardeerd door ons
en uw buren.
(Piet Streng werkt bij Cyclus; er heeft in een eerdere
wijkkrant een interview met hem gestaan, te vinden
op onze website. Piet is zeer betrokken bij onze wijk
en daar zijn we bijzonder blij mee.)

•

•
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ciale voedersilo, grote vogels kunnen dan niet bij
het voer komen
Bij lichte vorst kunt u vers water aanbieden. Er
wordt van gedronken en in gebadderd. Dit is
geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet.
Bij strenge vorst kunt u beter geen open (warm)
water aanbieden. Als er geen sneeuw ligt om
op te pikken, kunt u ijs vergruizen zodat ze de
ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de
buik, dus het kost wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte.

Voor meer informatie: www.vogelbescherming.nl

FIETSOPSLAG GEMEENTE GOUDA
Door Fred Starreveld, Stadstoezicht

Zoals jullie weten had de gemeente Gouda een fietsenopslag op het terrein de Lombok ( Bunnik locatie).
Die is vanaf 1 januari 2013 verhuist naar Winterdijk
14, voorheen Het Segment. Hier kun je terecht als je
fiets gestolen is, nadat je aangifte bij de politie hebt
gedaan. Met het proces verbaal ga je dan naar deze
opslag waar je wordt opgevangen door mensen van
Stadstoezicht. Deze locatie kan bezocht worden elke
eerste donderdag van de maand van 19.00 uur tot
20.00 uur.
Dus mocht u dit eens aan de hand hebben kom dan
gerust kijken met de juiste papieren.

VOGELS VOEREN
Door Trudie Galama

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Marrianne Waalwijk

We horen weinig van de ontwikkelingen van het
stationsgebied. Op de gemeente Gouda site kunt u
meer vinden over het oostelijk stationsgebied waar
inmiddels begonnen is met de voorbereidingen van
de bouw. De link staat op www.pzsgouda.blogspot.
com

In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er
sneeuw ligt. Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw huis. In ruil voor
een beetje voer laten de vogels zich graag bekijken.
En door een verrekijker is iedere vogel een schitterend plaatje. Het kost vogels veel energie om hun
lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In
een koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien
procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit komen ze dus graag eten. Als extra energiebron kunt
u vetbollen en pinda’s ophangen.
Vogels voeren: een paar tips
• Voer bij voorkeur in de ochtend en aan het einde
van de middag
• Leg of strooi niet teveel voedsel tegelijk: muizen
en ratten zijn er gek op
• Voedsel waarin zout is verwerkt is niet goed voor
vogels; brood en kaas kan wel
• Margarine werkt laxerend en is dus niet geschikt
• Waterrijk voedsel zoals fruit in grotere stukken
geven om snel bevriezen te voorkomen
• Geef geen voedsel met oliën/vetten aan eenden
in een wak, hun verenpak raakt dan de waterdichtheid kwijt
• Geef het voedsel op een plek op de grond die
sneeuwvrij is gemaakt, liefst bij een struik of
haag
• Voor de hulp aan kleine vogels: gebruik een spe8
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VOORJAARSSCHOONMAAKACTIE
15 MAART 2013
Door Cora van Leeuwen, lid Buurtpreventie

Ook dit jaar heeft het buurtpreventieteam weer het
voornemen in samenwerking met de scholen GSG
Het Segment en De Goudse Waarden en met de hulp
van Cyclus de inmiddels gebruikelijke voorjaarsschoonmaakactie te organiseren. Hoewel het nu nog
volop winter is, komt het voorjaar toch weer snel
naderbij. Het is ieder jaar weer een nuttige bezigheid om met de leerlingen de wijk van alle zwerfvuil
te ontdoen. In overleg met Cyclus is als voorlopige
datum 15 maart van 10.00 tot 12.00 vastgesteld.
Wij hopen weer op een groot aantal aanmeldingen
van leerlingen. Zij hebben natuurlijk wel een goede
begeleiding nodig. Daarom doen wij als Buurtpreventieteam een oproep aan de bewoners van onze
wijk om zich als vrijwilliger voor deze ochtend aan
te melden bij de coördinator van deze schoonmaakactie, Cora van Leeuwen. Graag per e-mail: copi90.
gouda@12move.nl of telefonisch 0182-524925.
Wij hopen na afloop weer – zoals alle andere jaren –
tevreden terug te kunnen kijken op deze actie, dus
op een schone wijk!
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en Sander van der Meijden organiseren dit keer de
avond. U kunt uw ideeën bij hen melden (zie adressenlijst). De bewonersavond wordt gehouden in de
school GSG Het Segment ingang bij de volière aan
het park. Jaap Addicks zal het wijkteam gaan verlaten. Hiervoor zal een nieuw wijkteamlid worden
benoemd.
VOORLOPIGE AGENDA 14 MAART
Vanaf 19.15 uur inloop en ontvangst met koffie en
thee en tot 19.55 uur:
1. Informatiemarkt
Gelegenheid tot verkrijgen van informatie
bij de stands over o.m. groencommissie, het
buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen etc.
2. Vergadering
Terugblik 2012
Voorruitblik 2013
Financiën
Gelegenheid tot vragen en sluiting
3. 21.30 uur Borrel

CREACAFÉ

Door Marrianne Waalwijk

BEWONERSAVOND 14 MAART OM
20.00 UUR (vanaf 19.15 bent u welkom) IN
HET SEGMENT

Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw agenda dat de Bewonersavond dit jaar gehouden zal worden op donderdag
14 maart in het schoolgebouw van het Segment van
Bergen IJzendoornpark 43, het straatje bij de volière. Alle bewoners en belangstellenden zijn van
harte welkom! De avond wordt georganiseerd door
het wijkteam Nieuwe Park. Evenals vorige jaren zijn
er stands met informatiemateriaal over de verschillende activiteiten in de wijk. In de wijkkrant van februari volgt een overzicht hiervan. In het eerste deel
van de avond kijken we terug naar 2012 en onze
financiële situatie. Welke acties hebben we ondernomen en met welk resultaat.
In het tweede deel van de avond blikken we vooruit naar 2013. Welke activiteiten zal het wijkteam in
2013 organiseren? Wanneer is het rioolproject klaar?
Hoe zal het nieuwe groen eruit zien? Hoe kunnen we
de wijk opfleuren met geveltuintjes en/of moestuintjes? Ook zal er aandacht zijn rond specifieke thema’s, zoals sportactiviteiten op het trapveld, nieuwe
winkels bij de Vredebest en Spoorstraat, sponsoring
van de Zonnewijzer, nieuwe beplanting voor het
Van Bergen IJzendoornpark, jeu de Boulebaan, riool achter de van Beverninghlaan, inbraakpreventie,
ecokids en crea-avonden etc.

Vanaf 2013 hebben we een andere locatie, in het
Grand café van Gouwestein, direct rechts naast de
hoofdingang. Creacafé elke 2e woensdagavond
van de maand; 13 februari, 13 maart, 10 april,
8 mei, en 12 juni.
Afgelopen keer maakten we wel zo’n 37 kerstkransen! Met dank aan het wijkteam dat het materiaal
ter beschikking stelde. We zijn druk bezig met de
agenda voor het Creacafé. Als u een leuke creatieve
hobby heeft, waar u over wilt vertellen en iets van
kan laten zien zouden wij u graag te gast hebben in
het Creacafé. De avonden zijn van 19.30 tot 21.30
uur. Meldt u aan of kom eens langs!
De koffie en thee staan klaar!
Kosten € 2,50 / € 5.
Aanmelden bij manonvonk@hotmail.com
marriannekunstidee@gmail.com
06-23507933
13 februari in Creacafé Loes Vork
Loes doet heel veel dingen en boekselen is daar één
van. Als je toevallig in het bezit bent van een oud
boekje dat gescheurd of verknipt mag worden neem
dat dan mee!

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de
agenda wilt zien: laat het ons weten! De agenda is
nog niet definitief, dus waar mogelijk nemen we uw
wensen graag mee. Anne-marie Blok, Irene Tielman
9
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DISTELVELD?
Door Wilma Neefjes

Nee dit is geen wilde bloemenweide. Dit was in 2012
onderdeel van een klassiek aangelegd park, een gemeentemonument. Drieënhalf jaar geleden groeide
hier nog een grote variëteit aan vaste planten. Deze
planten, zijn net als andere bloemperken en struiken
onder de grote rupsbanden van de tractoren bij het
rioolproject fase II in 2009 verdwenen. Een enkele,
door bewoners geredde roos, bloeit nog in een privétuin een tweede leven.
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winterse plaatje met het rijp op de bomen in het
zachtroze avondlicht. Straks steken hopelijk de door
bewoners na het rioolproject geplante bollen langs
de Winterdijk hun kopjes weer boven de grond en
kijken ze uit op een mooi heringerichte groene omgeving.....

ALWEER EEN AUTO UIT DE BOCHT
GEVLOGEN?!
Maandag 21 januari is deze bank gevat in beton volledig ontwricht. Een zwarte autospoiler is achtergelaten bij “het karkas”. Het is nog geen maand geleden dat nagenoeg op dezelfde plek in het park een
auto in volle vaart van de weg geraakte. Gelukkig
kwam deze auto toen tot stilstand in een gemetselde
tuinmuur en niet in de woonkamer van het direct
hierachter gelegen huis. Enorm schrikken natuurlijk
voor in de eerste plaats de bewoners. En dat in een
30-km zone!

Begin 2010 lag er een plan voor nieuwe invulling
van de plantenvakken, waar bewoners inspraak op
kregen. Dit was echter de gelegenheid om het park
zoveel mogelijk de monumentale kwaliteit, rekening
houdend met de uiteraard in honderd jaar meer versteende omgeving, terug te geven. Het wijkteam en
de gemeente spraken dan ook af om de historische
achtergrond nader te onderzoeken en daarna de
herplant ter hand te nemen. Een beeldrijke groenvisie van het wijkteam, oude foto’s, verzameld bij
het honderdjarig bestaan van de buurt, en een omschrijving van de afdeling monumenten lagen er als
vertrekpunt. Door betrokken bewoners in de groengroep, gemeente en HBO studenten is dit alles verder uitgewerkt. Daar is ruim de tijd voor genomen
......
In 2010 (feest honderd jaar Nieuwe Park) en 2011
werden een deel van de plantenvakken en de groenstrook van de Van Strijenstraat ingericht met eenjarige kleurrijke beplanting om de periode te overbruggen. Maar dat is arbeidsintensief en in deze
tijd van bezuinigingen niet meer haalbaar. In 2012
bleven het grotendeels kale gazonnen, aarde, kwamen er distelvelden. De voorheen beeldbepalende
dieprode grote rozen waren al wel vervangen door
Wallaard en vervolgens op goede hoogte door Cyclus herpoot. Maar grotendeels na een jaar in zo’n
slechte conditie, dat in 2012 er alweer een deel door
rozenstruikjes is vervangen.
Op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas stond in 2012
weer de wens om de invulling van het groen in het
park en omgeving, waar het rioolproject klaar is, af
te maken. Hopelijk kan hij ruim voor 5 december
2013 in actie komen.
Het zal ongetwijfeld heel mooi worden, want er is
heel lang over nagedacht. Voor nu genieten van het
10
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DAG VAN HET PARK 2013
Door Marrianne Waalwijk

De dag van het park 2013 zal op zaterdag 25 mei
in het Van Bergen IJzendoornpark gehouden worden. Dit jaar zal het thema ‘Dag van het parkpodium’ zijn. We zijn op zoek naar bewoners die in een
koor zingen, toneel spelen, muziek maken of wat
dan ook, die op het podium willen optreden! Heeft u
interesse? Meldt u dan aan! Daarnaast willen we een
kleine kunst- en curiosa markt houden. Als u zelf
kunst maakt of kleine snuisterijen heeft die u wilt
verkopen meldt u dan aan!
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kundig en het is jammer dat we haar kwijtraken.
Maar de bezuinigingen die ons treffen maken het onmogelijk haar nog langer in te huren. U weet al dat
ons budget gehalveerd is. We hopen haar vertrek
te kunnen opvangen maar dat zal niet meevallen. In
onze decembervergadering hebben we haar uitgezwaaid. Nogmaals bedankt Mirjam!

We zijn ook op zoek naar bewoners voor de organisatie; vindt u het leuk iets voor uw wijk te doen?
En heeft u 25 mei nog vrij? Kom ons team dan versterken!
marriannekunstidee@gmail.com
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl

VERTREK
MIRJAM SCHOONDERWOERD
Door Ton Kooijman

Als u deze maand onze achterpagina bekijkt zult u
ontdekken dat er een naam is verdwenen. Die van
Mirjam Schoonderwoerd werkzaam bij Factor-G. Zij
heeft ons de afgelopen jaren bij veel projecten geholpen. Ze hield zich ondermeer bezig met activiteiten gericht op de blokwoningen: de voorbereidingen van de rioolwerkzaamheden die nu plaatsvinden
en de oprichting van de vereniging van eigenaren.
Daarbij lag de nadruk steeds op contacten met de
bewoners. Zo ook bij het project van Multi Vastgoed,
waar ze zich inzette voor de belangen van de bewoners van de appartementen die gesloopt zouden
gaan worden. Ze deed dat heel betrokken en desHet Wijkteam kreeg deze uitnodiging toegestuurd. Het zal niet de bedoeling zijn dat heel Gouda hier op afkomt, gasten moeten zich aanmelden, maar misschien is er nog wel een plekje als u even komt kijken. Wij
vinden dat het station prachtig is opgeknapt en dat Prorail op een professionele maar vooral voor de omringende bewoners vriendelijke manier aan deze verbouwing heeft gewerkt. Onze complimenten!

De werkzaamheden op station Gouda zijn klaar. De
trappen zijn verbreed, de roltrappen en liften zijn
geïnstalleerd en er zijn nieuwe perronkappen gebouwd. ProRail verbetert het comfort van station
Gouda. Wij nodigen u van harte uit dit met ons te
vieren op donderdag 31 januari in de hal van station
van Gouda.

Programma
10.00 uur ontvangst in de hal van het station
10.15 uur openingshandeling en toespraken regiodirecteur ProRail en wethouder van verkeer en
vervoer Gouda
10.40 uur taart
10.45 uur demonstratie roltrappen
11.00 uur informeel napraten
11
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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
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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
Anne-marie Blok 			
Van Bergen IJzendoornpark 20
tel
Gerrit van der Gaarden 		
Van Bergen IJzendoornpark 35
tel
Ton Kooijman				Van Swietenstraat 24			tel
Sander van der Meijden 		
Kattensingel 56			
tel
Peter Schönfeld			Kattensingel 54			tel
Manon Vonk				Majoor Fransstraat 36			tel
Jos Cremers				Kattenburcht 1				tel

584355
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442			

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator		
John van Dijk				
tel
Woonpartners Midden-Holland
Jasmijn Leloux				
tel
Mozaïek Wonen			Ben Peters				tel
Politie, wijkagenten			
Henk Graafland			
tel
Stadstoezicht				Fred Starreveld			tel
Cyclus					Piet Streng				tel

588386
597070
692969
0900-8844
589168
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, Lepelaerstraat en Verspuystraat – Jan de Haan,
		
Kattensingel 13, tel 526534, Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10, tel. 602494 en Cees
		
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

AGENDA
31 jan		
10.00 uur		
Opening vernieuwd station		
Station
8 febr		
14.00-16.00 uur
Sportmiddag Senioren			
Goudse waarden, Kanaalstraat
11 febr		19.30 uur		Wijkteamvergadering			Gouwestein
13 febr		
19.30-21.30 uur
Creacafé				
Grand Café, Gouwestein
14 maart
19.15 uur		
Bewonersavond			
Het Segment
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