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 Dag van het Park 

 

  Zaterdag 25 mei 
van 14.00 tot 17.00 uur 

         Leuk voor groot en klein. Het wordt prachtig weer.  
         En we kunnen vanaf 12 uur ook nog wat helpende  
         handen gebruiken. Voor meer informatie zie pag. 5 

 
 

HET PLAN ZUIDELIJK STATIONSGEBIED  
 

De zorgen van het wijkteam en bewoners liggen vooral op het gebied van  

het verkeer.  

 

Voor meer informatie zie pag. 3 en de website www.nieuwepark.nl  
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VAN DE REDACTIE / 
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

We hebben een wat rommelige maand achter de 

rug, waarin wel wat mis is gegaan. De werk-

zaamheden aan het riool langs de Winterdijk 

hebben de wel bekende vertraging opgelopen. 

Het laatste stuk van de Winterdijk is nu welis-

waar van asfalt voorzien, maar de verdere pro-

blemen zijn zodanig dat het geheel niet voor 

eind mei gereed is. Twee weken geleden werd 

plotseling de uitgang naar de Nieuwe Gouwe 

Oostzijde bij het park afgesloten. De gegeven 

informatie was dusdanig vaag dat niemand een 

reëel beeld had van de werkzaamheden. En zo-

als wel vaker verschool de gemeente zich achter 

de aannemer, die zijn informatieve taak niet 

naar behoren zou hebben uitgevoerd. Er moest 

geboord worden (zie artikel hiernaast). Op het 

oog verliep één en ander prima, totdat de be-

woners van het eerste huis rechts van de dijk 

afkomend, ‘s nachts wakker schrokken van ge-

kraak en schokken. De uitbouw bleek fors be-

schadigd met flinke scheuren in de muren (zie 

foto). Zelfs het tweede huis, van de dokters, is 

er niet ongeschonden vanaf gekomen.  

 

Omdat de Winterdijk nog dichtzit moest het ver-

keer via het Rode Dorp de wijk verlaten. En na-

tuurlijk vond een andere instantie het op het-

zelfde moment nodig om in de Ferdinand 

Huyckstraat, waar nu al het verkeer door moest,  

te gaan graven, ook voor meer dan een week 

een straatje half blokkerend. Planning is een 

onbekend woord in die wereld.  

 

Tweede opschudding was het nieuwe plan van 

Multi Vastgoed voor het Zuidelijk Stationsge-

bied. Het megalomane van het eerdere voorstel  

is verdwenen.  Het project betreft nu vooral de 

Vredebest aan de treinkant en de Spoorstraat. 

Samen met zo’n 6000 m2 aan winkeloppervlak, 

waaronder een supermarkt van AH naast het 

station en een heel grote zaak van Mediamarkt. 

Daarnaast zijn er appartementen en een par-

keergarage voorzien.  

 

In het plan zit ook een verkeersanalyse en die 

ziet er absurd uit. De gemeente heeft geen geld 

dus lopen de verkeersstromen langs de be-

staande wegen. En als je voor een dubbeltje op 

de eerste rang wilt zitten doe je een oogje dicht. 

Dus vergeet je de bedoeling van een dertig ki-

lometer gebied en vind je verkeersstromen tot 

6000 voertuigen per etmaal aanvaardbaar. En 

presenteer je met droge ogen dat een straatje 

waar nu 700 voertuigen per dag doorheen gaan, 
de Jan vd Heijdenstraat bij de schouwburg, naar 

2500 voertuigen gaat. Een straatje dat eigenlijk 

alleen geschikt is als wandelgebied. 

Hoe maken we de gemeente duidelijk dat een 

dergelijk plan alleen aanvaardbaar is als de nu 

weggepoetste van Hofwegensingel er alsnog 

komt? Kost veel geld, maar dat moet dan maar. 

Misschien helpt het dat de komende gemeente-

raadsverkiezingen al binnen een jaar plaatsvin-

den. Het is wel erg makkelijk om een aantal 

winkels te droppen en de ellende verder aan de 

omliggende wijken over te laten.  

We eindigen in majeur. Onze jaarlijkse Dag van 

het Park staat gepland voor zaterdag 25 mei ’s 

middags. Het thema is kunst en dat strekt zich 

uit van taarten bakken tot (klassieke) muziek 

maken. Voor jong en oud. We zouden het erg 

leuk vinden als vele bewoners van onze wijk een 

kijkje komen nemen en meedoen. Maar ook an-

dere geïnteresseerden zijn hartelijk welkom.  

 

ZEER ONGELUKKIGE BORING  

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK 
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals de meesten van u de afgelopen twee we-

ken gemerkt hebben was het van Bergen IJzen-

doornpark afgesloten voor verkeer dat naar de 

Nieuwe Gouwe OZ moest. De reden was een bo-

ring, die de utiliteitsbedrijven Stedin en Joulz, 

lieten uitvoeren door de firma Van Vulpen. Door 

het gat wat gemaakt is zijn negen buizen van 25 

cm diameter en een lengte van 430 meter ge-

trokken, die nu in het Bolwerk en het park bo-

ven de grond uitsteken (zie foto). Het is de be-

doeling dat hierdoor binnenkort kabels en lei-

dingen gevoerd worden. De bewoners zijn 

slechts enkele dagen voor de start van het pro-

ject ingelicht d.m.v. een brief, zonder daarbij te 

vertellen hoe ingrijpend de werkzaamheden 

zouden zijn. Het wijkteam was überhaupt niet 

geïnformeerd, zodat het voor ons als een totale 

verrassing kwam. Het wijkteam is van mening 

dat de nutsbedrijven en ook de gemeente 

schromelijk in gebreke zijn gebleven met het in-

formeren van de bewoners bij zo’n ingrijpend 

project. Ook het feit dat de boring zomaar in het 

plantsoen gedaan kan worden is stijlloos. 

 

 
Schade aan woning van Bergen IJzendoornpark 2 

 
Dat het ingrijpend is geweest bewijst de grote 

schade aan het huis van Van Bergen IJzen-

doornpark 2. Bij betere voorbereiding en overleg 

met de bewoners had dit vermeden kunnen 
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worden. De bewoner van nummer 2 heeft daar-

door heel veel ellende allereerst met de repara-

tie van het huis zelf maar daarnaast ook met het 

verhalen van de schuld bij Stedin, Joulz en Van 

Vulpen. Trouwens op de Hoge Gouwe naast het 

nieuwe hotel schijnt het wegdek en de kade-

muur ook schade opgelopen te hebben.  

 

 
De negen buizen 

 

De vraag komt op waarom vanaf de kop van het 

park geboord moest worden en niet op het 

braakliggende terrein naast Koemans. Dan was 

er veel minder overlast geweest. Het lijkt alsof 

de utiliteitsbedrijven maar kunnen doen wat en 

wanneer het hun het beste uitkomt zonder re-

kening te houden met andere belanghebbenden.  

 

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONS-

GEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Inmiddels is de presentatie van het vernieuwde 

plan van Multi Vastgoed voor het zuidelijk stati-

onsgebied geweest. Het plan omvat veel minder 

winkelruimte maar nog wel steeds een parkeer-

garage in het plangebied. 

 

Er komen in ieder geval twee hele grote win-

kels: een super AH (1500 m2) op de hoek van 

het Stationsplein tegenover de kerk en waar-

schijnlijk een Mediamarkt op de hoek bij de Vre-

debest Spoorstraat.  

 

Het expeditieverkeer voor de grote zaken ge-

beurt met te grote en te zware vrachtwagens, 

die gemiddeld vijf keer per dag zullen bevoorra-

den. Daarnaast gaan er ook nog veel kleinere 

vrachtwagens rijden voor de andere winkels.   

Het expeditieverkeer komt het gebied binnen via 

de Vredebest en moet er dan via de Crabeth-

straat weer uit (of het van Bergen IJzendoorn-

park). 

 

Het verkeer van de Parkeergarage kan zowel via 

de Vredebest als de Kadebuurt rijden en dan via 

de Crabethstraat en het park er weer uit. 

 
Bewoners maken zich grote zorgen over de ex-

tra verkeersintensiteit, het te zware vrachtver-

keer (funderingen) en de verkeersdrukte in hun 

woonstraat.  

Aan het einde van de Crabethstraat moeten de 

vrachtwagens de Kattensingel opdraaien en 

daarvoor hebben ze de twee volledige wegvak-

ken nodig; het zal duidelijk zijn dat dit een heel 

gevaarlijk punt wordt! Ook de fietsers worden in 

het rapport niet meer apart vermeld. Volgens de 

verkeersanalyse van Grontmij kan het allemaal 

net, volgens de bewoners kan het NIET! In een 

brief aan de raad gaan de bewoners hun zorgen 

en twijfels uiten. Binnenkort kunt u de brief le-

zen op www.pzsgouda.blogspot.com  

 

COLLECTIEF “BEWONERS VAN 
BERGEN IJZENDOORNPARK” BE-

ZORGD OVER PLANNEN  
STATIONSGEBIED 
 

De bewoners van het Van Bergen IJzendoorn-

park hebben zich verenigd in een Collectief. Zij 

bundelen hiermee hun krachten tegen de voor-

genomen plannen van ontwikkelaar Multi Vast-

goed in samenwerking met de Gemeente Gouda 

voor het Stationsgebied. De bezorgdheid richt 

zich met name op het door het plan gegene-

reerde verkeer. De door de Grontmij opgestelde 

verkeersanalyse bevat volgens het Collectief 

ernstige onvolkomenheden en leidt tot een on-

juiste conclusie. De verkeersnorm voor een 30 

km gebied met een woonfunctie wordt sterk 

overschreden en druist in tegen het eerder 

vastgestelde beleid om het monumentale park 

een groen rustpunt in Gouda te laten zijn, waar 

door een maatregel tegen sluipverkeer het al 

aanzienlijke verkeersaanbod juist terug zou 

worden gebracht. Daarbij vreest het Collectief 

ook voor de verkeersveiligheid van de vele fiet-

sers in het gebied, zoals de scholieren van GSG 

Het Segment en de Goudse Waarden.  Het Col-

lectief zal op korte termijn in overleg treden met 

de Gemeente en haar “zienswijze” – in nauwe 

samenwerking met het Wijkteam - kenbaar ma-

ken. 

 

NIEUWE PLANNEN VOOR DE  
ZUIDELIJKE SPOORZONE 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 3 april heeft Multi Vastgoed het nieuwe plan 

voor het Zuidelijke Stationsgebied aan de ge-

meenteraad gepresenteerd. Een overzicht van 

dit plan is op bijgaande tekening te zien. In gro-

te lijnen komt het neer op een vervanging van 

de winkels aan de Vredebest en Spoorstraat met 

er bovenop 38 woningen. Verder zal het bussta-

tion verplaatst worden naar de noordkant van 

het station. Op de plaats van het busstation 

komt een grote supermarkt met daarboven een 
parkeergarage voor 250 auto’s.  

Multi Vastgoed heeft ook een verkeersprognose-

plan laten maken, dat voor belangstellenden be-

schikbaar is. Het wijkteam Nieuwe Park, bewo-

http://www.pzsgouda.blogspot.com/
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ners van het van Bergen IJzendoornpark, bewo-

ners verzameld in Platform Zuidelijk Stationsge-

bied (Crabethgebied) en de Kadebuurt zullen 

binnenkort met de gemeente in overleg gaan 

over met name de consequenties van dit plan 

voor onze wijk en de Kadebuurt. Onze zorgen 

liggen vooral op het gebied van het verkeer. 

Voor meer informatie zie de website van het 

wijkteam www.nieuwepark.nl 

 

INTERVIEW MET RIEN PRINS 
Door Lies Elte 

 

Vanwege zijn grote betrokkenheid 

en actieve deelname aan het 

wijkgebeuren, was het logisch dat 

Rien Prins gevraagd werd voor 

het bestuur van het wijkteam. Hij 

zei ja. 

 

 

Vanaf het moment dat hij met zijn vrouw Sjouk 

in de wijk kwam wonen op het voormalige GMF-

terrein was het al raak. Dat was voorjaar ’97 en 

het veldje voor zijn huis op de Van Vreumingen-

straat 7 was nog groen met spelende kinderen. 

In een mum van tijd raakte hij betrokken bij di-

verse bouwplannen in zijn omgeving. De Vereni-

ging Beheer “GMF” locatie bestond al, waarin hij 

respectievelijk de functie van penningmeester, 

secretaris en voorzitter ging vervullen. Hij wijst 

trots op het beeld van het Uiltje, dat achter zijn 

huis op het Moreauhof door de gezamenlijke in-

spanning van de buurt kon worden geplaatst. 

Dit plantsoen met parkeerplaatsen is gezamen-

lijk eigendom. 

 

Werkgroepje 

In die begintijd vormde zich een werkgroepje, 

met Rien natuurlijk, om te kijken hoe Gouwe-

stein opnieuw in te passen. Alle bouwplannen in 

de wijk doordacht gefaseerd in één plan te vat-

ten, was kennelijk teveel gevraagd. Het idee 

was goed, maar alle partijen op een lijn krijgen 

is nooit gelukt. Voor de gemeente bleek die stu-

rende rol te lastig. Geconstateerd wordt dat het 

plan voor de Drie Notenboomen nog steeds niet 

is gelukt. Als Gouwestein daar was gebouwd, 

hadden de bewoners mooi uitzicht gehad op de 

sluizen, bootjes en passanten. Een gemiste 

kans. 

 

Eigen plan 

Op een commissievergadering lanceerde hij een 

mooi uitgewerkt eigen plannetje, dat het nooit 

geworden is. Samen met de buurtgenoten wilde 

hij namelijk iets anders: van Gouda daadwerke-

lijk een waterstad maken met een jachthaven, 

de loodsen van Koemans omtoveren tot een 
jachtwerf met botenverhuur. Een extra molen 

zou het water rondpompen. Hoogvliet op de 

hoek van de Kattensingel met zoals nu parkeer-

plaatsen op het dak. Appartementen en wonin-

kjes met steiger aan de straat voor een eigen 

bootje. Oude ambachten in kleine woninkjes en 

een kroegje. De oorspronkelijke Jan Verzwolle-

wetering achter de woningen in het park zou 

ook min of meer teruggebracht worden. Voor de 

Kattensingel, die toch autoluw moest worden, 

had hij een brug gepland, vanwege het hoogte-

verschil uit te voeren met een sluis. Maar hij 

vermoedt dat de toenmalige wethouder het een 

belachelijk plan vond en niet uitvoerbaar. “Nooit 

meer iets van gehoord.” Hij bewaart dit docu-

ment als relikwie. Bij elkaar heeft de bouw in 

zijn omgeving in totaal vijf jaar geduurd. Eerst 

moest de vervuilde grond van het GMF-terrein 

gesaneerd worden, ook het zo lang braakliggen-

de terrein, wat ruim een jaar duurde. Toen 

kwam de rioleringsproblematiek, veel nieuw-

bouw en De Abessijn, er was dus veel beweging 

in de wijk.  

 

Werk 

In het dagelijks leven houdt Rien zich ook bezig 

met nieuwbouwprojecten (zijn introductie staat 

in het februarinummer). Met de projectleider 

van een advies- en ingenieursbureau zet hij een 

budgetplan op en zorgt dat dit gehandhaafd 

wordt. Ooit begon Rien als bouwkundig tekenaar 

op een architectenbureau en maakte daar de 

stap naar kostenadviseur. Zijn huidige bedrijf 

strekt zich uit tot uiteenlopende werkterreinen, 

van snelwegen tot spoorlijnen en tunnels, ha-

vens en vliegvelden. Zo houdt hij zich momen-

teel bezig met een groot project op Schiphol: 

inkomende en vertrekkende reizigers al of niet 

uit de Schengenlanden moeten beter gescheiden 

worden; daartoe komt er een verdieping over al-

le pieren. Er is een lang traject nodig om dit te 

realiseren en er komen veel mensen aan te pas, 

maar dat vindt Rien leuk. 

 

Vrije tijd 

In zijn vrije tijd trekt hij er graag op uit, ook zijn 

vrouw is een buitenmens. Sjouk roeit nog wel, 

maar het ploegje waar Rien mee roeide viel uit 

elkaar en was het einde oefening. Ze brengen 

veel weekends door op een camping bij Den 

Helder, waar hij een caravan heeft staan. Het 

werk gaat dan wel mee, want hij blijft een bezi-

ge bij. Ook de kinderen en kleinkinderen vragen 

natuurlijk aandacht. Ze wonen allemaal op zich-

zelf, maar boven is ruimte genoeg om ze te la-

ten bivakkeren. Vol trots laat Rien het hele huis 

zien, wat hij helemaal zelf heeft opgeknapt en 

waar hij zowel in de achtertuin als op het dak-

terras van een zonnig moment kan genieten. Als 

dat zich voordoet. 

 

We zullen nog veel merken van Riens bijdrage 
aan het wijkteam. 

 

http://www.nieuwepark.nl/
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FEESTELIJKE OPENING VAN HET 

RODE DORP: ZATERDAGMIDDAG 
22 JUNI 
Door Peter Schonfëld 
 

Het wijkteam heeft samen met bewoners van 

het nieuwe Rode Dorp, Mozaïek Wonen, de ge-

meente en Dura Vermeer het plan opgevat om 

op zaterdag 22 juni de opening van het nieuwe 

Rode Dorp feestelijk te gaan vieren.  

 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 

 14.00-16.00 uur geveltuintjes maken 

Om het aanzicht van je huis en daardoor de 

hele wijk fleurig te maken kunnen de bewo-

ners langs hun gevel een smal tuintje maken 

en daar plantjes inzetten. Er zal een tuincen-

trum aanwezig zijn met tuinaarde en plant-

jes, die dankzij sponsoring 50% goedkoper 

zullen zijn. Het tuincentrum zal ook advies 

geven. 

 16.00-17.00 uur spelletjes voor kinderen 

samen met ouders.  

 De kinderen kunnen zich laten schminken en 

er zal een springkussen zijn.  

 17.00-19.00 uur drankjes met zelfgemaakte 

hapjes. Het is het plan iedereen uit te nodi-

gen lekkere hapjes te maken. 

 

De werkgroep van bewoners, die de middag sa-

men met het wijkteam voorbereidt, bestaat uit: 
 Monique Havelaar, Noorderstraat 14 

 Azzouz Khoukhi, Noorderstraat 12 

 Mohammed Baldane, Noorderstraat 13 

Als u ook mee wilt doen met de voorbereidin-

gen, kunt u contact opnemen met bovenstaande 

bewoners of met Peter Schönfeld (tel. 678939). 

 

DAG VAN HET PARK  
Door Marrianne Waalwijk 
 

Zaterdag 25 mei 14.00 tot 17.00 uur  

Locatie naast Villa Honk in het van Bergen  

IJzendoornpark. 

 

Het thema ‘Kunst in het Park’ 

 

Bijna is het zover!  Schrijf het in uw agenda! Mis 

het niet!  

Wij zijn heel druk bezig met de voorbereidingen. 

Natuurlijk kunnen we die dag ook wat extra 

handen gebruiken, dus als u tijd heeft… Om 

12.00 uur willen we gaan opbouwen. Ook tijdens 

de middag kunnen we extra hulp gebruiken voor 

schminken, koffie schenken, enz. Dus aarzel niet 

maar geef u op!  

 U kunt u ook opgeven voor de taartenwed-

strijd! 

 Er zijn kraampjes met curiosa en kunst.  

 Of optreden op het parkpodium.  

 Er zijn leuke kinderactiviteiten, voor de 

kleinsten een limonadebeker versieren, 

schminken en op de foto als een standbeeld. 

 Voor de wat ouderen een graffiti workshop 

die gegeven wordt door VijfB. 

 Er is een wandel-fietsroute langs de beelden 

in het park. 

 Muzikale omlijsting van Patrick&Co. 

 

En om 17.00 uur ruimen we alles weer netjes 

op! (hebben we ook nog wat hulp voor nodig!) 

Maar we hebben natuurlijk ook heel veel bezoe-

kers nodig! Om van de Dag van het Park weer 

een succes te maken. 

 

VAN NIEUWPOORT  
EERSTE SPONSOR ZONNEWIJZER 
Door Peter Schönfeld 

 

Zoals in de vorige wijkkrant is vermeld is het 

wijkteam druk bezig met het vinden van spon-

sors voor het herstel van de Zonnewijzer. On-

langs zijn de verzoeken hiervoor verstuurd naar 

bedrijven, die in of dichtbij het Nieuwe Park lig-

gen of daarmee een historische binding hebben. 

De eerste sponsor heeft zich al snel aangemeld. 

Dit is het aannemingsbedrijf Van Nieuwpoort dat 

heeft toegezegd mee te willen helpen met de 

realisatie van de fundering en het plaatsen van 

de sokkel. Van Nieuwpoort is gevestigd in het 

industrieterrein naast het Nieuwe Park en aan 

de Nieuwe Gouwe O.Z. 

 

Het begin is er. Laten we hopen dat spoedig de 

anderen volgen. 
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UITNODIGING  
IDEEËNBROUWERIJ ‘KOM ERBIJ’  
 

Hoe kunnen we met kleine, simpele acties zelf 

iets doen om eenzaamheid onder ouderen in 

Gouda te verminderen? Hierover gaan we met 

elkaar ideeën brouwen. Voel je je betrokken bij 

dit onderwerp, heb je er ideeën over of wil je in-

spiratie opdoen en meehelpen? Dan ben je van 

harte welkom op donderdag 16 mei 2013 van 

19.15 – 22.15 uur in de Panoramazaal (Zorg-

centrum Korte Akkeren, Bernhardhof 400).  

 

Tijdens de landelijke Week te-

gen de Eenzaamheid van 26 

september - 5 oktober 2013 

gaan we van start met uitvoe-

ring van de bedachte acties. 

Dit kan van alles zijn: samen 

eten, buurthuiskamer, twitter-

cursus voor ouderen, breicafé, jong ontmoet 

oud, Goudse Hartstocht senior etc.  

Ken je inspirerende voorbeelden in Gouda van 

acties die mensen nu al ondernemen?  

Laat het ons weten via de groep ‘Kom erbij’ op 

goudabruist.nl of via gouda@ideeenbrouwerij.nl  

Bij de voorbereiding en uitvoering van de acties 

kunnen we hulp en steun krijgen van zorg- en 

welzijnsorganisaties die nu al (professioneel en 

vrijwillig) met dit onderwerp bezig zijn. Daarom 

is er een tweede bijeenkomst gepland op don-

derdag 13 juni van 17.30 – 20.00 uur (incl. 

maaltijd). Dit krijgt de vorm van een initiatie-

venmarktplaats die vraag en aanbod bij elkaar 

brengt. 

Voor het programma zie website van het wijk-

team: www.nieuwepark.nl 

 

CREACAFÉ 
Door Manon Vonk 
 

De ‘oranje’ crea-avond is niet zo goed bezocht 

maar was desondanks heel gezellig. De diehards 

waren er en die hebben hele leuke fantasievolle 

decoraties gemaakt. Ze zijn klaar om de laatste 

Koninginnedag stijlvol in te gaan. 

 

De komende keer in creacafé gaan we vilten, dit 

is woensdagavond 8 mei. Suzanne Otten zal iets 

over haar hobby vertellen en daarna gaan we 

een eigen projectje maken. Wat je mee mag 

nemen is een kei ter grootte van je hand. Deze 

krijgt een vilten jasje waarvan je eventueel ook 

een doosje kan maken. Er zullen ook keien aan-

wezig zijn. De kosten van deze workshop zijn 5 

euro. Dit is de laatste creacafé van dit seizoen; 

na de zomer gaan we weer verder met een 

nieuw programma. 

Geef u op! Bij Marrianne Waalwijk of Manon 

Vonk. manonvonk@hotmail.com  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

 

GEVELTUINTJES  
Door de Groencommissie 

 

Heeft u al plannen gemaakt voor een geveltuin-

tje? 
 

Wacht even met aanleggen.  

Misschien dat niet alle werk-

zaamheden in uw straat al zijn 

afgerond. Het kan zijn dat er 

nog iets moet gebeuren met de 

bestrating of dat er een fietsrek 

geplaatst gaat worden. 

 

Wanneer de beplanting beschadigd wordt door 

werkzaamheden aan de straat, wordt deze niet 

vergoed door de gemeente, of degene die in op-

dracht van de gemeente het werk uitvoert. Dat 

zou toch jammer zijn van de plantjes die u net 

hebt neergezet. Maar als alle werkzaamheden in 

uw straat zijn afgerond kunt u aan de slag. 

 

In de laatste wijkkrant stond een uitgebreid ar-

tikel over de aanleg van een geveltuintje met 

tips voor de beplanting. Let u op de maximale 

breedte? Die is 45 centimeter, inclusief een 

deugdelijke opsluiting, bij voorbeeld een staan-

de trottoirtegel.  

 

Veel succes met de aanleg van uw tuintje. Het 

wordt deze zomer heel fleurig in onze wijk. 

 

WINTERDIJK GEASFALTEERD EN 

VOORTGANG RIOOL PROJECT 
Door Peter Schönfeld 

 

Afgelopen week heeft Ballast Nedam de hele 

Winterdijk geasfalteerd inclusief het smalle 

fietspad naar het spoorviaduct. Hiermee is de 

fietsroute naar Bloemendaal, na maanden dicht 

geweest te zijn, hersteld. Maandag 22 april zijn 

de laatste “oude” bomen tegenover het Binnen-

hof ook gekapt. In dit eerste deel van de Win-

terdijk komen nu dezelfde bomen als al langs de 

rest van de Winterdijk geplant zijn. De bermen 

van de Winterdijk worden ingezaaid met “wei-

demengsel” zaad. 

 

 
asfalteren Winterdijk 

 

Helaas is de situatie bij de Hélène Servaesstraat 

nog niet goed. Pas als de keermuur langs de 

huizen, die de aarde moet tegenhouden, gereed 

is kan de bestrating afgemaakt worden. Dit werk 

http://www.nieuwepark.nl/
mailto:manonvonk@hotmail.com
mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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zal waarschijnlijk tot 10 mei duren. Als laatste 

onderdeel van het rioolproject blijft de Neder-

horststraat en een klein stuk van de Kanaal-

straat over. Met de BAM en de Goudse Waarden 

worden over de logistiek afspraken gemaakt. 

Ballast verwacht dat het totale werk eind mei 

klaar zal zijn. 

 

Op verzoek van het Oranje Comité Gouda 

plaatsen we onderstaand bericht 

 

Inmiddels een traditie! 

Panna-voetbal op de markt met Koninginnedag 

 

Op Koninginnedag 2013 worden net als voor-

gaande jaren op de Markt de Goudse kampioen-

schappen Panna gehouden tevens voorronde 

van het Nederlands kampioenschap Panna-

Voetbal. 

 

Mede dankzij een bijdrage van Mozaïek Wonen 

kan ook dit jaar de jeugd weer gratis meedoen 

aan dit toernooi. Om 11 uur zal de eerste aftrap 

zijn. 

 

Na de aubade start de inschrijving rond 10.30 

uur. Aanmelden bij de stand voor het stadhuis 

op de Markt. 

 

De finales staan gepland rond 14.30 uur; de 

prijsuitreiking is om 15.00 uur. 

 

Voor meer informatie zie 

www.oranjecomitegouda.nl 

 
STRAATNAMENBOEK 
Door Miranda van Elswijk 

 

In 1950 schreef de gemeentesecretaris, de heer 

Pot, een brief aan de historische vereniging van 

Gouda. Daarin stelde hij voor om een boek te 

schrijven over de geschiedenis van de Goudse 

straatnamen. Twee dagen nadat hij zijn brief 

schreef, overleed hij. Uiteindelijk kwam het boek 

er toch, maar wel veel later dan gepland: in 

1979. Het boek was zo snel uitverkocht dat bin-

nen enkele weken een herdruk nodig was. Vorig 

jaar heeft de historische vereniging een geheel 

vernieuwde versie van het boek uitgebracht on-

der de titel ‘Stad van de Gouwenaars’. Het eer-

ste deel ging over de binnenstad en Stolwijker-

sluis. Nu, in april 2013 komt het tweede deel 

uit; dat gaat over Nieuwe Park, de Korte Akke-

ren, Kadebuurt en Kort Haarlem. In het boek 

wordt onder andere ingegaan op de geschiede-

nis van de wijk en de herkomst van straatna-

men. Het boek is te koop bij de Goudse boek-

handels en via info@diegoude.nl. Meer informa-
tie over de historische vereniging staat op 

www.diegoude.nl. Wilt u alvast kennismaken 

met die Goude? Dan kunt u een gratis editie van 

de Tidinge, het magazine van de vereniging, 

aanvragen via Trudie Galama: ledendiegou-

de@hotmail.com.  

 

Dit “Knipoogje” is mevrouw de Rooy opgevallen:  

 

HOE WEET JE DAT JE OUDER WORDT? 
Door Ali Verdouw 

 

Alles is verder weg dan vroeger 

Het is tweemaal zo ver naar de hoek 

en ik heb gemerkt dat ze er een heuvel in ge-

maakt hebben. 

 

Ik heb het maar opgegeven om te rennen 

naar de bushalte om de bus te halen: 

hij vertrekt immers toch steeds eerder dan 

vroeger. 

Bovendien heb ik de indruk dat de ze de trappen 

steiler maken dan jaren geleden. 

 

Heb je gemerkt dat ze krant in een kleinere let-

ter drukken?  

Het heeft ook geen zin iemand te vragen deze 

hardop te lezen, 

want iedereen praat tegenwoordig zo zacht 

dat ik het nauwelijks kan verstaan. 

 

Het materiaal in de kleding wordt steeds krap-

per, 

vooral rond je middel en de heupen. 

Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel jonger 

dan toen wij nog jong waren. 

 

Aan de andere kant zijn mensen van mijn leef-

tijd 

veel ouder dan ik. 

Gisteren kwam ik een oude vriendin tegen en ze 

was zo oud geworden, 

dat ze mij niet meer herkende. 

 

Gisterenavond moest ik nog aan dat oude mens 

denken, 

terwijl ik mijn haren stond te kammen. 

Ik zag mijzelf in de spiegel en ik dacht: 

verhip, de spiegels zijn ook niet meer van zo'n 

goede kwaliteit als vroeger! 

 

 

 
 

http://www.oranjecomitegouda.nl/
mailto:info@diegoude.nl
http://www.diegoude.nl/
mailto:ledendiegoude@hotmail.com
mailto:ledendiegoude@hotmail.com
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ORGANISATIE STRAATBORRELS 
IN ONZE WIJK 
Door Peter Schönfeld 
 

In de afgelopen jaren zijn in een aantal straten 

van onze wijk straatborrels gehouden, zoals 

Crabethpark, van Strijenstraat en de Kattensin-

gel. Ook dit jaar wil het wijkteam de bewoners 

er weer op wijzen dat als  straten in onze wijk 

Nieuwe Park een dergelijke straatborrel willen 

organiseren, het wijkteam bereid is hier financi-

eel (max. € 150) aan bij te dragen. Indien ge-

wenst kan hierbij gebruik gemaakt worden van 

de partytenten en biertafels, die het wijkteam 

heeft aangeschaft. U kunt in zo’n geval het bes-

te contact opnemen met Peter Schönfeld (06-

41836684) of p.schonfeld@kabelfoon.net of ie-

mand anders van het wijkteam. 

 

“WERK AAN DE WEG” OP ONZE 
WEBSITE: WWW.NIEUWEPARK.NL 
Door Peter Schönfeld 
 

Regelmatig worden de straten van 

onze wijk opengebroken en wordt 

in verband hiermee het verkeer 

omgeleid. Meestal wordt in de 

Goudse Post van te voren aange-

kondigd welke straten afgesloten zijn en wan-

neer. Laatst bij het afsluiten van het Van Bergen 

IJzendoornpark in verband met de boring was 

het nergens in de krant gemeld. Achteraf bleek 

dat we het hadden kunnen zien op de site van 

de gemeente “Werk aan de weg”. Daarom heb-

ben we op de site www.nieuwepark.nl een link 

met deze gemeentesite gemaakt, waardoor het 

makkelijker is te zien wat er in onze wijk gaat 

gebeuren. 

 

NIEUWE ONDERNEMERS VREDE-
BEST EN SPOORSTRAAT HEBBEN 

DE SLEUTELS GEKREGEN  
Door Peter Schönfeld 
 

Deze maand waren alle hinderpalen voor het 

geven van de sleutels aan de nieuwe onderne-

mers van de Vredebest en Spoorstraat opgehe-

ven. Daarom kon Multi Vastgoed op 11 april de 

sleutels van de overige leegstaande panden aan 

de nieuwe ondernemers geven. 

De nieuwe ondernemers zijn: 

 Spoorstraat 15 -Joost Zwanenburg 

Graffiti en skate shop VijfB, is al open 

 Spoorstraat 17 - Maurits Eslamdoost  

Modieuze herenkleding 

 Spoorstraat 19 - Esther Schuling  

Running advies en toebehoren 
 Vredebest 18 - Heleen van Praag 

“Gouda bruist” 

 Vredebest 22 - Kim Bouwman 

Meubels bekleden  

Afgezien van VijfB zijn de andere vier onderne-

mers nog druk bezig hun winkel gereed te ma-

ken. In de komende maand zullen ze waar-

schijnlijk open gaan. Het wijkteam hoopt dat de 

nieuwe ondernemers samen met de daar al ge-

vestigde ondernemingen de Spoorstraat en de 

Vredebest een nieuw elan geven.  

 

Op Vredebest 6 gaat zich ook nog een adviesbu-

reau over persoonlijke ontwikkeling “Individuals” 

vestigen. Verder bestaat er de mogelijkheid dat 

er nog één of twee andere winkels bijkomen.  

Uiteindelijk zullen alle winkels plaats moeten 

maken voor het nieuwe Multi Vastgoedplan als 

dit over één à twee jaar gerealiseerd gaat wor-

den. Het wijkteam wenst de nieuwe onderne-

mers in ieder geval heel veel succes en bedankt 

natuurlijk Multi Vastgoed voor hun medewerking 

 

SPORTEN MET SPORT.GOUDA OP 
TRAPVELD: OPKOMST TELEUR-

STELLEND 
Door Peter Schönfeld 

 

Woensdagmiddag 17 april was Sport.Gouda, de 

organisator van Buurtsport in Gouda, op verzoek 

van het wijkteam, op het trapveld achter de SBB 

school met een groot springkussen en vele sport 

attributen aanwezig om samen met de kinderen 

tot 12 jaar te sporten. De opkomst bestond 

maar uit 15 kinderen, van 4 tot 12 jaar en was 

gezien het feit dat het Rode Dorp in onze wijk er 

bij is gekomen teleurstellend. Het kan natuurlijk 

zijn dat de nieuwe bewoners weinig kinderen 

hebben. Gelukkig waren de kinderen die er wel 

waren erg enthousiast en zij hebben onder lei-

ding van Sport.Gouda een leuke middag gehad. 

 

 

IK RUIM MIJN BOODSCHAP OP! 
Door Trudie Galama 

 

Als niet-hondenbezitter heb ik 

gedaan wat veel hondenbezit-

ters doen: een rondje om de 

vijver in het Nieuwe Park ge-

lopen. Ik keek mijn ogen uit. 

Wat een hondendrollen wor-

den er geproduceerd door al 

die Bobby’s uit de buurt. Ze 

liggen er in alle kleuren, geuren en maten. Op 

30 april een vlaggetje erop en het grasveld ligt 

er feestelijk bij!!! 

 

Beste hondenbezitters, neem een voorbeeld aan 

die ene hondenbezitter die een plastic zakje 

meeneemt en de boodschap van zijn viervoeter 

opruimt. Ik heb van horen zeggen dat de rolla-
tors uit Gouwestein het wandelpad zelfs al mij-

den. Dat wilt u toch niet op uw geweten heb-

ben? Het park is er voor iedereen. 

 

mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/
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Binnen de Groencommissie gaan we ons bezin-

nen op een ludieke actie, maar als u doet wat u 

zou moeten doen, wordt die actie overbodig. En 
dat zou fijn zijn. 
 

 

 

 

 

 

HOERA, DE LENTE IS BEGONNEN!  

Doe mee om onze wijk groener te maken. Dan 

staat binnenkort alles mooi in bloei. 

 

In het Nieuwe Park lijkt steeds 

minder te bloeien; door bouw-

projecten en bezuinigingen ziet 

het er kaal uit. Dit laten we toch 

niet zomaar gebeuren: Het is tijd 

voor actie! Daarom starten we 

het initiatief ‘Guerrilla Gardening Nieuwe Park’. 

Wat betekent dat? We gaan de strijd aan tegen 

de kaalslag door middel van kleine groene initia-

tieven om de wijk er fleuriger uit te laten zien. 

Die kun je zelf uitvoeren. Dit hoeft niet veel tijd 

en energie te kosten. Denk bijvoorbeeld aan: 

 stoeptegel eruit, plantje erin 

 adopteer een boomspiegel en maak er iets 

moois van 

 fleur je balkon op met bloemetjes 

 zet een plantenbak voor de deur 

 poot een klimroos tegen de gevel 

 zaai op een braakliggend stukje wild bloe-

menzaad 

 

Als iedereen een klein beetje tijd investeert in 

het groen, dan ziet de wijk er binnen de kortste 

keren stukken fleuriger uit. Dus sluit je aan bij 

de groenbeweging en geef je op.  

 

Ben je zelf al actief? Misschien 

kun je ook je buren aansteken 

met het groene virus. Ons initia-

tief wordt ook gesteund door het 

wijkteam en Mozaïek Wonen. 

Daardoor kunnen we op de Dag 

van het Park (zaterdagmiddag 25 

mei) een kleine groene attentie 

schenken aan de deelnemers als start van dit 

project. We komen in actie tot de wijk er weer 

fleurig en groen uitziet. Doe mee: knip de bon 

uit en lever hem in op de Majoor Fransstraat 36. 

 
----------------------------------- 

Ik sluit mij aan bij dit groen initiatief 

Naam: 

Adres: 

Email: 

Mijn actie: 
 

 

 

 
 

WIJKSCHOUW 2013 
Door Teak Spruijt, Buurtpreventie 

 

Vrijdag 12 april was het weer zover: de jaarlijk-

se “wijkschouw”. Dit jaar voor het eerst in het 

voorjaar omdat we dan de hele zomer kunnen 

genieten van de verbeteringen. Behalve leden 

van het Buurtpreventieteam heeft ook een be-

woner een deel van het parcours meegelopen.  

 

Wat volgt is een greep uit wat er zoal is gesig-

naleerd. 

 

Zoals gewoonlijk werd gestart in de Nederhorst-

straat. Van daaruit door het nieuwe Rode Dorp. 

De oplevering heeft nog niet plaats gevonden. 

Dat is de oorzaak van nogal wat op- en aanmer-

kingen. Zoals bijvoorbeeld bomen die recht-

streeks in de zanderige grond zijn gepoot. Als 

dat niet wordt veranderd is de bomen geen lang 

leven beschoren. Los bouwmateriaal ligt her en 

der. Er staan enkele overbodige borden. Het had 

die ochtend voor het eerst in drie weken wat ge-

regend: toch al plassen op straat. Dan is de 

grond langs de waterkant van het Binnenhof ge-

freesd, waarin buurtbewoners allerlei bollen 

hadden geplant die op het punt stonden te gaan 

bloeien en nu dus totaal verdwenen zijn. Daar 

wordt niemand vrolijk van…… De ondergrondse 

container bij het Binnenhof staat veel te hoog.  

Zwerfvuil in de sloten langs de Winterdijk, bij de 

Goudse Waarden en langs de Kanaalstraat. Ver-

der troffen we scheefstaande lantaarnpalen aan, 

door hondendrollen vervuild gras en ook zwerf-

vuil in struiken.  
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Voor voetgangers is er geen mogelijkheid om 

veilig vanaf de Nederhorststraat naar de Steve 

Bikobrug en het Politiebureau te lopen. Dat is 

ook het geval vanaf de ingang van het Van Ber-

gen IJzendoornpark langs de Koemanslocatie 

naar het Bolwerk toe. Er is dringend behoefte 

aan een apart en goed begaanbaar voetpad 

vanaf het Bolwerk tot tenminste het tehuis 

“Gouwestein”. Het herstellen van het oude voet-

pad - dat nu op de nieuwbouwlocatie onder het 

zand ligt – kan een goede tijdelijke oplossing 

vormen. Het bestaande deel van het voetpad 

bevat grote kieren tussen de tegels. Door de 

werkzaamheden voor Stedin zijn ook de gras-

mat en grote hoeveelheid drab bij de ingang van 

het park omhoog geperst.  

 

Zoals altijd is weer nota genomen van de voort-

durend wegzakkende bestrating in onze wijk, 

iets waar heel Gouda helaas om bekend staat. 

De walkant van de Kattensingel vertoonde weer 

diverse gaten. Het wordt tijd dat werkzaamhe-

den die gepland zijn voor de walkantverbetering 

eindelijk eens van start gaan.  

Langs het Vredebest en het Stationsplein is ge-

keken naar acuut te verhelpen zaken.  

 

Alles is genoteerd door Irene Tielman en gerap-

porteerd aan het MOG. 

U als wijkbewoner kunt trouwens ook zèlf het 

hele jaar door melden bij:  

 het “Klant Contact Centrum” (KCC, vroeger 

MOG) – tel 140182 

 of via e-mail:   

www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten 

 

CONTAINERS  
Door Piet Streng, Cyclus 
 

Na de plaatsing van ondergrondse containers in 

de Ferdinand Huyckstraat blijkt dat bij een aan-

tal woningen nog zogenaamde Kliko’s staan. De-

ze afvalcontainers zijn overbodig nu de onder-

grondse containers voor restafval zijn geplaatst. 

Daarnaast zijn er ook nog de cocons met contai-

ners voor groenafval. De nu nog aanwezige con-

tainers horen dus niet meer thuis in het open-

baar gebied. 

Daarom zal Cyclus ook overgaan tot het inne-

men van de verschillende containers. Het gaat 

dan om de containers die bij de zogenaamde 

blokwoningen staan. Deze bewoners krijgen een 

brief waarin staat op welke datum de containers 

voor de laatste keer aangeboden mogen worden 

voor lediging. Er zal een datum genoemd wor-

den voor de laatste keer lediging van de grijze 

containers en de laatste keer lediging van 

groencontainers. Na de laatste lediging zullen de 

containers opgehaald en afgevoerd worden. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit medio juni 2013 

gaan plaatsvinden. 

 

Wellicht ten overvloede willen wij u wijzen op de 

afvalstoffenwet en het in gebruik nemen van 

openbaar gebied. Met andere woorden is het zo 

dat de overbodige containers niet meer gebruikt 

mogen worden. Hier kan op gehandhaafd wor-

den en dan kunnen er boetes opgelegd worden 

bij oneigenlijk gebruik. Wij gaan ervan uit dat 

dit niet nodig zal zijn en dat iedereen zorgt dat 

de containers worden aangeboden op de datum 

die in de brief zal worden genoemd. Wij roepen 

iedereen op zich aan de juiste aanbiedregels te 

houden. Dus geen bijplaatsingen van grof vuil of 

overige afvalfracties en gewoon gebruik maken 

van de voorzieningen die bestemd zijn voor het 

afval. Hieronder valt natuurlijk ook het Afval 

Breng Station aan de Goudkade. Zie voor meer 

informatie op www.cyclusnv.nl 

 

 

 
PROMEN HELPT MET BEVEILIGING 
  

Op de bewonersavond van onze wijk heeft onze 

wijkagent een presentatie verzorgd over ‘wo-

ninginbraken’. In die presentatie heeft hij een 

overzicht gegeven van de meest gehanteerde 

inbraakmethoden. Daarbij is het toepassen van 

goed hang/sluitwerk belangrijk. Maar als je goed 

hang/sluitwerk hebt dan moet je het ook op de 

juiste wijze gebruiken, dit kan ellende voorko-

men.  

 

Geef inbrekers geen kans 

Thuiskomen en constateren dat er is ingebroken 

in uw woning is een vreselijke ervaring. Zorg er-

voor dat inbrekers uw woning overslaan. Daar 

kunt u zelf een belangrijk bijdrage aan leveren 

door te zorgen dat u woning bijvoorbeeld voor-

zien is van goed hang- en sluitwerk. Ook andere 

beveiligingsmaatregelen, zoals inbraakwerende 

strips of bovenlichtstangen schrikken inbrekers 

af. 

  

Wilt u uw huis beter beveiligen en kunt u daar 

wel wat hulp bij gebruiken? U kunt hiervoor een 
beroep doen op medewerkers van Promen. Zij 

komen uw woning voorzien van beveiligingsma-

teriaal. De prijsstelling van het aanbrengen van 

beveiligingsmateriaal is erg aantrekkelijk en 

http://www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten
http://www.cyclusnv.nl/
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leidt tot meer beveiligde woningen. De actiepe-

riode is van januari 2013 tot mei 2013. Voor de 

voorwaarden en het aanmeldformulier zie de 

website van Promen, www.promen.nl 

  

Veiligere woningen  

Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van het 

convenant ‘samen werken en samenwerken aan 

de aanpak van woninginbraken in de gemeente 

Gouda’ dat op 4 december 2012 is ondertekend 

door de woningcorporaties Woonpartners Mid-

den-Holland en Mozaïek Wonen, Politie Hollands 

Midden, gemeente Gouda en Promen. Doel van 

dit convenant is het verbeteren van de woon- en 

leefomgeving in Gouda. 

  

Maak uw huis veilig! Maak gebruik van het 

Goudse initiatief waarbij Promen voor een aan-

trekkelijke prijs beveiligingsmateriaal komt aan-

brengen. Neem dus snel contact op met Pro-

men. 

 

  
U BENT VAN HARTE WELKOM IN 
GOUWESTEIN! 
Door Lynet Mechielsen. 
 

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) 

U wordt verzocht om 3 werkdagen van te voren 

te reserveren bij de receptie tel.: 0182-515655. 

 29 mei Gezamenlijke Aspergemaaltijd om 

12.45 uur. Leden comfort à la carte € 15, 

niet leden € 17,50. Alle prijzen zijn inclusief 

een drankje. A.u.b. inschrijven bij de recep-

tie voor 12 mei. 

 

Weeksluitingen in de Plaza 

 Vrijdag 3 mei om 18.50 uur door Ds. C. van 

Duijn. 

 Zondag 12 mei om 10.30 uur door Ds. T. 

Bouw 

 Vrijdag 17 mei om 18.50 uur door Ds. K.J. 

Visser 

 

U kunt lid worden van diverse verenigingen en 

meedoen aan activiteiten in Gouwestein. Een 

gratis informatieboekje is verkrijgbaar bij de re-

ceptie. 

 

Comfort à la Carte  

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 

of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het 

Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te wor-

den van Comfort à la Carte (ook voor familiele-
den van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u 

met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van 

onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en 

meedoen met alle activiteiten. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen met de cliëntad-

viseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 

het welslagen van de diverse activiteiten.  

 De wandelclub op woensdag en zaterdag 

zoekt hulp van 9.30-12.00 uur 

 Het restaurant zoekt vrijwilligers met name 

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 zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor de zaterdag van 15.00 uur tot 

17.00 uur 

 We zoeken ook nog vrijwilligers voor licht 

onderhoudswerk in de tuin (schoffelen en 

snoeiwerk) 

 

EEN BERICHT VAN DURA VERMEER 

 

Éen klein nieuwtje over de Drie Notenboomen. 

In week 18-19 zal het terrein geëgaliseerd en 

ingezaaid worden. Dit met uitzondering van de 

aanwezige bouwweg. Deze bouwweg is nog in 

gebruik voor de realisatie van de achterliggende 

twee villa's. Een start van de bouw op het ter-

rein van de Drie Notenboomen is nog onbekend. 

 

 

 
 

Woensdag 22 mei van 19.30-21.30 uur herha-

lingscursus reanimatie in het Thomashuis aan de 

Winterdijk. Cursisten krijgen nog een persoonlij-

ke reminder per email. 

http://www.promen.nl/promen/Over_Promen/Nieuws/Promen_helpt_woningen_te_beveiligen
http://www.promen.nl/promen/Over_Promen/Nieuws/Promen_helpt_woningen_te_beveiligen
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REDACTIE WIJKKRANT: 

Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden 

en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail: 

t.kooyman@worldonline.nl en 

i.tielman@gmail.com.  

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant  

 

kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151 

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 

Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 

2801 CC Gouda.tel. 678939 

e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net 

website: www.nieuwepark.nl 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

Rien Prins Van Vreumingenstraat 7 tel 06-14363567 

Anne-marie Blok  Van Bergen IJzendoornpark 20 tel 672141 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 tel 524996 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 tel 522508 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 tel 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 tel 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 tel 585357 

Jos Cremers Kattenburcht 1 tel 550442 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

Gemeente, wijkcoördinator John van Dijk tel 588386 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux tel 597070 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

Politie, wijkagenten Henk Graafland – Ronald van Zwienen tel 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld tel 589168 

Cyclus Piet Streng tel 547500 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

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

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

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

dhr. Zonneveld 

Groep 3: Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorder-

straat 12, tel 06-26960574 

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

vacature 

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

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

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

Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10 , tel. 602494 en Cees van Driel, Van Vreumingen-

straat 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 

1 mei 19.30-21.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

8 mei  Creacafë Gouwestein 

13 mei 19.30-21.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

16 mei 19.15-22.15 uur Ideeënbrouwerij Zorgcentrum Korte Akkeren 

25 mei 14.00-17.00 uur Dag van het Park Van Bergen IJzendoornpark 

 

   

  

 

 

 

 

Doet u mee? 
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