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PUIN

Iedereen is van harte
welkom

Enkele bewoonsters van de blokwoningen konden het niet langer aanzien en harkten een stapel puin bij elkaar voor hun deur. Puin uit het
net in opdracht van de gemeente opgehoogde
gazon lag zelfs aan de oppervlakte hiermee vol.
Niet alleen ongeschikt om een goede grasmat te
kweken (zie het park waar in een eerdere fase
van het rioolproject hetzelfde gebeurde) maar
ook voor de spelende kinderen niet ongevaarlijk.
Bij de Majoor Fransstraat en Merijntje Gijzenstraat liggen al weken de hopen er als stille
aanklacht.

Opening
Rode Dorp
zaterdag
22 juni

op de kruising tussen de Parkstraat en Noorderstraat van 13.45 uur tot na 19.00 uur.
Voor programma zie pag. 8
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VAN DE REDACTIE / VAN HET
WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Deze keer ligt het accent op twee activiteiten,
de dag van het park die we sinds een paar jaar
eind mei organiseren en een bijzonder feest dat
we 22 juni hebben. Dan vieren we dat we de jarenlange zandvlakte die na de sloop van het Rode Dorp ontstond achter ons gelaten hebben
met de bouw van een plezierig ogend nieuw
dorpje. Bij die viering voegen we ook de opknapbeurt bij de blokwoningen en de Winterdijk
waar nieuwe riolering is aangebracht en de bestrating is verfraaid. Dan moeten er nog wel wat
oneffenheden worden weggewerkt, zoals de rotzooi die Ballast Nedam hier en daar heeft achtergelaten (zie de foto op voorblad). Verderop
langs de Winterdijk en het spoor hebben ze drie
grote hekken in het wilde weg laten slingeren,
die liggen daar nu al weken.
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DE WIJKKRANT IN KLEUR!
Wilt u de wijkkrant ook in
kleur ontvangen? Geef dan uw
e-mailadres op aan de redactie: i.tielman@gmail.com. U
krijgt dan extra de digitale
wijkkrant met alle foto’s en afbeeldingen in kleur. U ontvangt dan meer informatie. Kijk naar deze potloden. Voor u zijn ze
grijs en donkergrijs, maar in werkelijkheid zijn
ze zwart/blauw/lichtblauw/groen/
lichtgroen/paars/rood/rosé/oranje/geel/
lichtgeel. En dat heeft u allemaal gemist!
Wij willen u zo goed mogelijk informeren vandaar deze extra service. De gedrukte versie van
de wijkkrant blijft u natuurlijk in uw brievenbus
ontvangen.

DAG VAN HET PARK

Er is een aantrekkelijk programma opgesteld en
we hopen dat veel bewoners uit de hele wijk
mee gaan doen. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Voor de paar huizen die nog geen
geveltuintje hebben zijn er aantrekkelijk geprijsde plantjes te koop en we openen officieel
de jeu de boules baan met een wedstrijdje tussen de sponsors en bewoners.
Het voorspelde weer op de dag van het park
deed de organisatie besluiten overdekt te gaan
en dat werd mogelijk omdat Gouwestein ons
onderdak wilde bieden. U vindt er op twee plekken in deze krant een verslag van met natuurlijk
veel foto’s. Het weer viel trouwens alles mee,
het bleef droog en de temperatuur steeg zowaar
boven de tien graden.
Een belangrijke kwestie die ook weer speelt is
de opknapbeurt van de Vredebest en de Spoorstraat. Het eerste plan is van tafel, het volgende
heeft zich alweer aangediend. En we zijn er niet
gelukkig mee. De komende maand is er in de
gemeente veel overleg over en dat zou eind juni
moeten leiden tot besluitvorming. We hopen
dat onze mening serieus genomen wordt en
houden u uiteraard op de hoogte. Geri van Ittersum rondt in dit nummer zijn serie over religie
in deze wijk af met een bijdrage over Gouwestein. We bedanken hem zeer voor zijn interessante artikelen.

GEEN WIJKTEAMVERGADERING
OP MAANDAG 10 JUNI
Omdat te veel wijkteamleden met vakantie zijn
op maandag 10 juni zal de wijkteamvergadering
van 10 juni niet doorgaan. De eerstvolgende zal
zijn op maandag 8 juli om 19.30 in Gouwestein.

De deskundige dames van de jury
mevr. Spekman en mevr. Rietkerk

GOUWESTEIN, PILOTLOCATIE VAN
GASTVRIJHEID PROJECT VAN
ZORGPARTNERS MIDDEN-HOLLAND
Door Anne-Marie Blok

23 mei was er een informatieavond waarin
Gouwestein zijn bewoners informeerde over de
pilot die eerdaags van start gaat. De avond
werd druk bezocht door bewoners van Gouwestein en het Binnenhof met hun familie.
Zorgpartners wil cliënten een afgestemd en professioneel pakket aan dienstverlening aanbieden. Gouwestein zal samen met Geerestein,
Ronssehof en Floravita een voortrekkersrol gaan
nemen in het gastvrijheidsproject van zorgpartners. Dat houdt in dat na aanpassing van de
keuken, de maaltijden deze zomer voor zover
mogelijk op locatie bereid gaan worden, in
plaats van in de centrale keuken van Gouwecuisine.
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Dat betekent dat er zowel ’s middags als ’s
avonds warm gegeten kan worden in het restaurant of in de woonvoorziening en er een keuze is
uit diverse menu’s. Ook broodmaaltijden en
ontbijt kunnen in het restaurant geserveerd
worden. Tussen de maaltijden door zal er de
mogelijkheid zijn een kopje soep of snack te gebruiken. Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen in zorginstellingen vaak te weinig voedingstoffen binnenkrijgen als men een driegangen
menu serveert. Vaak is de trek na een kop soep
verdwenen en blijft veel van de maaltijd staan.
Het is niet meer nodig de maaltijd van te voren
te bestellen. Ook een glaasje wijn bij het eten
behoort tot de mogelijkheden, en bezoekers zijn
welkom om mee te eten. Dit geldt voor bewoners van Gouwestein maar ook bewoners vanuit
de wijk kunnen met het comfort à la carte pakket gebruik maken van deze voorziening. Gouwestein nodigt ook de wijkbewoners van harte
uit gebruik te maken van deze service.
Het restaurant wordt anders ingericht om het
rustig kunnen nuttigen van een warme maaltijd
mogelijk te maken. Momenteel word er nog te
vaak tussen de etende mensen doorgelopen
voor andere activiteiten in het centrum.
De psychogeriatrische afdelingen zullen de
maaltijden in eigen compacte keukens gaan bereiden.
Er zijn gedragsregels gericht op gastvrijheid met
het personeel afgesproken en dat hier in getraind zal worden. Waar het gaat om persoonlijke en/of medische verzorging zal het personeel
zoveel mogelijk ingezet worden op grond van
ervaring en deskundigheid.

SLANGEN STAAL START HERSTEL
ZONNEWIJZER
Door Peter Schönfeld

Afgelopen week is de Zonnewijzer van het GSG
Segment, waar hij anderhalf jaar gelegen heeft,
vervoerd naar de firma Schep. Hier is alle roest
en oude verf van het staal gestraald en heeft de
zonnewijzer een nieuwe beschermende verflaag
gekregen. De Zonnewijzer ligt nu in de constructiehal van de firma Slangen staal aan de Nijverheidstraat waar de herstelwerkzaamheden zijn
begonnen. Deze reparatie en het verven in de
juiste kleuren en zonnetekens zal nog wel enkele maanden duren.
Voor de fundering en het plaatsen van de sokkel
is een omgevingsvergunning bij de gemeente
aangevraagd. De vergunning wordt op korte
termijn verwacht. Alles bij elkaar hopen wij dat
de plaatsing van de Zonnewijzer op de kop van
het Nieuwe Park in de loop van het najaar zal
zijn gerealiseerd.

JAARVERSLAG 2012
Door Ton Kooijman

Het jaar 2012 voor onze wijk in een aantal punten met als bron het jaarverslag
1. De nieuwbouwprojecten Rode Dorp en Dijkgraef zijn volgens de planning het eind van
het jaar afgerond en blijken heel aantrekkelijk. Vele woningen worden direct betrokken
door te huren of te kopen. Wel stellen we
vast dat de groene inkleuring van het Rode
Dorp sterk verschraald is.
2. De samenwerking tussen scholen en vooral
senioren in de wijk loopt goed. Leerlingen
organiseren daarvoor activiteiten, ook als
onderdeel van hun eindexamen.
3. Voor het tweede jaar werd eind mei de Dag
van het Park georganiseerd. Het weer werkte niet mee maar dat deerde niet. Kern was
aandacht voor het circus met deelname van
behoorlijk wat kinderen.
4. Drie straten organiseerden een goed bezochte straatborrel. Er is geldelijke ondersteuning beschikbaar voor uitbreiding.
5. Halloween in november trok zo’n zestig kinderen die prachtig geschminkt en gekleed
door de wijk trokken. Dit feest is in de wijk
niet meer weg te denken.
6. Het is nog steeds moeilijk om ons prachtige
trapveld meer te gebruiken. We hopen dat
de nieuwe bewoners met hun kinderen hier
iets aan gaan veranderen.
7. Ook dit jaar betaalt Hoogvliet het wekelijks
vervoer van senioren naar de supermarkt.
Senioren maken er veel gebruik van en de
wijk levert begeleiding. De bus haalt nu
ook mensen uit Korte Akkeren op.
3

Wijkkrant Nieuwe Park
8. De gemeente is akkoord gegaan met de
plaatsing van de Zonnewijzer afkomstig van
het Albert Plesmanplein bij de ingang van
ons park aan de kant van de Nieuwe Gouwe.
Het project is kostbaar dus we hebben wel
sponsors nodig.
9. De financiering voor het aanleggen van een
jeu de boulesbaantje kwam rond. De aanleg
zal in het voorjaar 2013 geschieden.
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tijd de gelegenheid zich over de gewenste
verkeerscirculatie uit te spreken.
Het volledige jaarverslag is te vinden op onze
website, www.nieuwepark.nl

DAG VAN HET PARK

10. Het wijkteam heeft bij Multi Vastgoed gedaan gekregen dat een aantal winkels aan
de Vredebest weer in gebruik genomen
wordt. Tijdelijk en in afwachting van de uitwerking van grootschaliger plannen met dat
gebied. In die plannen is al wel duidelijk
geworden dat het appartementengebouw
aan het Crabethpark blijft staan.
11. De Groencommissie had intensief overleg
met de gemeente over verfraaiing van ons
park. Er zijn plannen en er was geld, maar
vorderingen verlopen moeizaam.

“Kwartslag” koor van de vrije school verzorgde
een mooi optreden

12. Door een ergerlijke fout van Ballast Nedam
is langs de Winterdijk een aantal bomen gekapt die hadden moeten blijven staan. Een
toezegging om voor compensatie te zorgen
bleek boterzacht. Het hele jaar lagen de
Winterdijk en de blokwoningen er troosteloos bij door de uitvoering van het rioleringsproject daar. Eind december werden de
contouren zichtbaar van een opknapbeurt
die tot tevredenheid kan leiden.
13. Ons park nam een dominante plaats in tijdens de monumentendag. Het thema ‘Groen
van toen’ kreeg een nostalgische invulling.
14. Er is flink gekort op de subsidie die het wijkteam van de gemeente krijgt. Daar was in
2012 nog niet veel van te merken omdat we
een aardige buffer hebben opgebouwd. De
korting wordt mede opgevangen door de ondersteuning van Factor-G te beëindigen.
15. Het buurtpreventieteam slaagt er goed in
om vertegenwoordigers uit de hele wijk in
het team op te nemen. Inbraakpreventie
kreeg veel aandacht.
16. Verkeer blijft een belangrijk aandachtspunt.
Het kost automobilisten moeite om zich aan
de 30 km te houden die voor onze hele wijk
van kracht is. Maar er wordt op de Kattensingel nu wel minder hard gereden.
17. De Winterdijk zal vooralsnog als tweerichtingsverkeer worden ingericht. Maar de bewoners van het gebiedje krijgen na enige

Graffiti workshop verzorgt door VijfB

JEU DE BOULESBAAN
Door Ton Kooijman

Hij ligt klaar voor u, knus tussen Gouwestein en
de Noorderstraat. Begin mei zijn de werkzaamheden afgerond, maar het weer weigert vooralsnog mee te werken. Zaterdagmiddag, tijdens
de Dag van het Park heb ik in mijn eentje onder
een dun zonnetje de eerste ballen gegooid. Dat
is me prima bevallen, de ervaringen uit Frankrijk
zo’n veertig jaar geleden opgedaan, kwamen
nog goed van pas. De foto toont één van mijn
resultaten.
We hebben afgesproken dat de baan officieel ingewijd wordt op zaterdag 22 juni, tijdens het
feest om te vieren dat de werkzaamheden in het
Rode Dorp en de riolering met de Winterdijk
succesvol zijn afgerond. Over dat feest leest u
elders in deze wijkkrant. Een team met de drie
sponsors: stichting Jac. Bezemer, Gouwestein
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en wijkteam neemt het op tegen drie bewoners
van de wijk.

gelopen als een team dertien punten heeft behaald.

Vervolgens gaan we tijdens deze zomer een
competitie spelen met teams die u zelf mag opgeven. Ik denk aan straatteams, waarbij een
team van drie spelers een straat vertegenwoordigt. Maar ook Gouwestein kan natuurlijk één of
meer teams afvaardigen, en zelfs een gezin mag
zich als team inschrijven. Een team bestaat uit
drie spelers. Opgeven kan met een mailtje naar
Irene Tielman i.tielman@gmail.com. We gaan
Gouwestein vragen of zij een plekje hebben
waar we wat materiaal kunnen opslaan.

Als tijdens een potje de but geraakt wordt en
wegrolt gaat het spel gewoon door, ook als de
afstand daardoor meer dan tien meter wordt.
In onze zomercompetitie gaat een wedstrijd tussen twee teams uit drie partijen bestaan met als
uitslag 3 -0 of 2 – 1. De zo verdiende punten
tellen we bij elkaar op.

Ballen wat roestig, maar dat ben ik ook

De spelregels
De spelregels zijn vrij eenvoudig. Als een team
uit drie spelers bestaat heeft iedereen twee ballen, met twee spelers zijn dat drie ballen. Het is
niet nodig dat die ballen officieel geijkt zijn,
maar ze moeten wel van staal zijn en tussen de
650 en 800 gram wegen. Er wordt gespeeld
(gegooid) vanaf één van de smalle zijden, net in
de bak. De speler die gooit staat in een zelfgemaakt kringetje. Eerst wordt het kleine balletje
gegooid (de but of cochonnet), op een afstand
tussen de zes en tien meter, een beetje in het
midden. Dan volgt de eerste boule door dezelfde
speler. Vervolgens probeert de andere partij een
boule dichterbij de but te gooien. Als dat lukt is
de beginnende partij weer aan de beurt, een
partij blijft aan de beurt zolang ze geen bal dichterbij heeft gekregen. De volgorde van de spelers binnen een team is vrij, je kunt bijvoorbeeld
eerst allemaal één bal gooien, maar in de praktijk zal blijken dat sommigen beter zijn in het
plaatsen (pointeur) en anderen beter in het
wegketsen van een boule van de tegenpartij (tireur) die vervelend dicht bij de but ligt, want
dat mag ook. Als een boule de rand van de bak
raakt telt hij niet meer mee. Als iedereen twee
ballen heeft gegooid, je mag je boule niet aan
een teamgenoot geven, is het potje klaar. Dat
potje wint het team dat een bal het dichtst bij
de but heeft liggen, wat één punt oplevert. En
daar komen nog punten bij als ook de volgende
boule dichterbij ligt dan de beste boule van de
tegenstanders. Een team kan in één potje dus
maximaal zes punten verdienen. De partij is af-

DE STICHTING JAC. BEZEMER
Door Ton Kooijman

De Stichting Jac. Bezemer heeft in het laatste
half jaar tweemaal positief gereageerd op verzoeken vanuit de wijk, eenmaal het wijkteam en
eenmaal bewoners, om een financiële ondersteuning te verlenen. Het wijkteam vroeg een
bijdrage voor de jeu de boules baan en omwonenden van het park verzochten om een subsidie voor het herstel en plaatsen van de Zonnewijzer. We zijn daar heel blij mee en willen de
wijk graag wat meer vertellen over de achtergrond van deze stichting.
Ik ken Cees Docter vrij goed en die is penningmeester. Hem heb ik gevraagd iets meer over
de stichting te vertellen.
Ko Bezemer bezat in de tweede helft van de vorige eeuw
een assurantie- en administratiekantoor op de Karnemelksloot hoek IJssellaan. Ko
als naam was blijkbaar niet
deftig genoeg want voor de
stichting is zijn doopnaam Jacobus gebruikt. Hij had veel
klanten onder de Goudse midJac. Bezemer
denstand en was in Gouda
heel actief. Bijvoorbeeld bij de voetbalclub
Olympia waar hij erelid is geworden. De familie
was klein, hij had geen kinderen en ook geen
broers of zussen. Bovendien leefde hij zuinig,
dat kwam in die tijd nog voor. Het bedrijf floreerde en toen hij enige jaren geleden overleed
liet hij een welgevulde spaarpot na. Zijn testament gaf aan dat hij dit geld beschikbaar wilde
stellen aan Gouda, waarbij het zou moeten gaan
om activiteiten in de sport en op het terrein van
cultuur, recreatie en welzijn. Beide voor ongeveer de helft van het jaarlijks te besteden bedrag.
De opbrengst van de verkoop van zijn kantoor
werd aan het vermogen toegevoegd en bovendien bezit de Stichting tot op vandaag een aantal garages waarvan de huur de stichting ingaat.
Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan de
beleggingen, die vooral obligaties betreffen. De
jaarlijkse subsidies komen uit de opbrengst van
het belegde vermogen, zodat het vermogen zelf
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in stand blijft. Dat garandeert een langjarig bestaan van de stichting.
Eind 2008 vroeg de notaris die het testament
uitvoerde aan Cees Docter of hij in de Stichting
wilde komen en sindsdien is hij de penningmeester. De stichting heeft een geheime commissie benoemd die aanvragen beoordeelt. Dit
om te voorkomen dat mensen persoonlijk worden aangesproken wanneer een aanvraag er
niet doorkomt. Over besluiten kan ook niet gecorrespondeerd worden.
In het hedendaagse Gouda komt u bijdragen
van de Stichting overal tegen en zolang een
aanvraag in één van de twee aandachtsgebieden
valt zijn er nauwelijks beperkingen. Eén belangrijke beperking is dat een aanvrager ten hoogste
eens in de drie jaar aan de beurt komt. Er is pas
een gids verschenen met een stadsrondleiding,
voor weinig geld bij de boekhandel te koop. Gesubsidieerd. Er is net een nieuw deel uit van de
prachtig uitgegeven boeken die de straatnamen
per wijk beschrijven. Toevallig zit het Nieuwe
Park daar nu in. Gesubsidieerd. De stichting
draagt bij aan de Hofstedendagen, die omstreeks deze tijd in Gouda weer plaatsvinden
De Stichting Denksport in Gouda kan gratis
bridgelessen verzorgen dankzij een bijdrage.
Een klein project dat Cees zich herinnert is een
jubileumkrant van het Oecumenisch Initiatief
Gouda, waar 300€ naar toe ging. En 100€ ging
naar de klompjesrace tijdens de Havenstaddagen. De kleinsten die ervan geprofiteerd hebben
zijn drie- en vierjarigen bij Be Quick met een
bijdrage voor de aanleg van een oefenbaantje.
Over de grootste bijdrage aan een project wil
Cees Docter niets kwijt. Maar voor de echte rekenaars onder u toch nog een getal: in de vijf
jaar die de stichting bestaat is ongeveer voor
zeven ton gesubsidieerd en dat is gegaan naar
vele tientallen projecten.
Gouda mag de zuinige Ko Bezemer, de naamgever van deze Stichting, zeker dankbaar zijn.

DE LEEUW
Door Ton Kooijman

Zoals u hier een paar maanden geleden heeft
kunnen lezen was er een lieve leeuw verdwenen
bij de ingang van ons park aan de Nieuwe Gouwe. Die leeuw was daar geplaatst door Coen
van der Kar uit zijn privé collectie. Nadat we
daar een paar weken van hadden genoten was
ie even snel als verschenen weer verdwenen.
Maar onze leeuw kon opgespoord worden en terugbezorgd. De gemeente had er geen bezwaar
tegen de poortwachter daar weer terug te zien
en Coen wilde hem best opnieuw afstaan.
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Dus kwamen half mei wat leeuw-getrouwen bij
Coen tesamen om in een lichte regen de herplaatsing mee te maken. Na een kopje koffie
werd de leeuw in een kruiwagen gehesen en op
z’n sokkel gezet. Met aan weerszijden een fraai
boompje staat hij daar nu weer, te wachten op
een maatje aan de overkant.
Als u nog een vergelijkbaar exemplaar weet te
vinden vertel ons dat dan, we gunnen de leeuw
dat gezelschap wel.

De leeuw
Voor meer foto’s zie www.nieuwepark.nl

PLAN ZUIDELIJK STATIONSGEBIED WORDT NIET GESTEUND
DOOR NIEUWE PARK EN KADEBUURT
Door Peter Schönfeld

Vorige week zijn de actie groepen van het Bewonerscollectief Van Bergen IJzendoornpark,
Platform Zuidelijk Stationsgebied, Wijkteam Kadebuurt en Wijkteam Nieuwe Park bijeen gekomen en hebben besloten een gezamenlijk
standpunt over het nieuwe plan van Multi Vastgoed naar buiten te brengen. De vier groepen
staan negatief tegenover het voorgestelde plan
en hebben ook met die strekking hun standpunten via brieven aan de Raad bekend gemaakt.
Alle vier partijen zullen op de Raadsvergadering
van 29 mei inspreken. De eerste spreker zal uit
naam van de anderen de algemene mening
verwoorden. De andere drie sprekers zullen
meer specifieke punten aangeven. Alle bewoners
van de twee wijken wordt aangeraden de kranten goed te lezen over dit onderwerp, omdat in
de komende maanden door de gemeenteraad
hierover een besluit genomen zal gaan worden
en dit voor veel bewoners een behoorlijke impact zal kunnen hebben.
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woningen in slechte staat achtergelaten. De gemeente zal zorgen dat dit hersteld wordt.

WERKZAAMHEDEN IN HET PARK
Door Ton Kooijman

plastic bekers versieren

Na de werkzaamheden om vanaf de kop van ons
park bij de Nieuwe Gouwe een buis te graven
tot voorbij het Bolwerk is nu de uitgang daar
opnieuw afgesloten. Dit keer om door die gegraven buis elektriciteitsleidingen te trekken en
aanvullende werkzaamheden te verrichten. De
omwonenden zijn daarover door de uitvoerder
ingelicht en konden tijdens die bijeenkomst ook
nog vragen stellen over de schade die ontstaan
was bij het eerdere graven. Het bedrijf toonde
zich mededeelzaam en gaf aan de problemen
netjes te willen oplossen. Verbazing ontstond
toen vragen werden gesteld over de gebrekkige
informatie die eerder over de werkzaamheden is
verstrekt. Het bedrijf vond dat de gemeente die
taak had, terwijl de gemeente stelt dat het bedrijf daarvoor moet zorgen. Ik ben bang dat we
dit soort verhalen tot in de eeuwigheid zullen
blijven horen, maar als zelfs zoiets al te moeilijk
is……

GIERZWALUW TERUG NAAR HET
RODE DORP
Door Manon Vonk

Schminken

LAATSTE LOODJES RIOOLPROJECT
WINTERDIJK
Peter Schönfeld

Het rioolproject en alles wat daar bij kwam kijken heeft minstens tweemaal zolang geduurd
als oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft
natuurlijk niemand gewild maar is kennelijk bij
projecten in Gouda onvermijdelijk. Gelukkig is
het einde nu in zicht; volgens de gemeente zullen in de tweede helft van juni de Nederhorststraat en de Kanaalstraat ook klaar zijn. Begin
juli gaat de gemeente samen met Ballast Nedam
alle werkzaamheden schouwen om te zien waar
het geleverde werk onder de norm van het contract is. Dit geldt voor de straten, stoepen en
dergelijke, maar ook voor de oplevering van het
groen. Met name op dit gebied zal Ballast Nedam nog veel moeten doen. Indien u zelf nog
klachten heeft over het opgeleverde werk dan is
het raadzaam dit zo snel mogelijk en in ieder
geval voor juli aan de gemeente kenbaar te maken. Dan kunnen zij het meenemen in hun bespreking met Ballast Nedam. Zoals u gemerkt
heeft hebben de nutsbedrijven en het bedrijf dat
de terugslagkleppen vervangt na hun werkzaamheden de stoepen en straten bij de Blok-

De Gierzwaluw is een
vogeltje dat als een
ankertje door de lucht
vliegt. De vogel kan
niet lopen. Gierzwaluwen zijn kolonie broeders en verschijnen
eind april als voorbodes van de zomer. Ieder
jaar komen ze naar hun broedplaats terug, hopelijk ook naar het Rode Dorp. Toen het oude
Rode Dorp er nog stond woonden er naast de
mensen ook veel gierzwaluwen onder de dakpannen van de oude huizen.
Nu de nieuwe woningen er staan lijkt het ons
leuk om de gierzwaluw weer terug op zijn oude
plek te krijgen. Omdat de huizen goed geïsoleerd zijn is er nu geen mogelijkheid voor de
gierzwaluw om te nestelen. Daarom willen we
graag nestkasten plaatsen om de gierzwaluw
weer terug in het Rode Dorp te krijgen. Dit doen
we in samenwerking met de werkgroep gierzwaluw Gouda. Zij adviseren ons over nestkasten en
over de plekken waar ze moeten hangen.
Op het openingsfeest van het Rode Dorp op 22
juni zal de stichting met nestkasten komen
staan en advies geven over de plekken. Voor
een klein bedrag kan er een nestkast aangeschaft worden die jaren mee gaat. Ook als je
niet in het Rode Dorp woont kun je advies ko7
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men halen. Hoe meer nestkasten in de wijk, hoe
beter. De gierzwaluw leeft namelijk in een kolonie.
Wil je meer over de gierzwaluw of de stichting
weten kijk dan op de onderstaande sites.
 Het is in deze tijd erg leuk om in een nestje
van gierzwaluwen te gluren. Dat kan op deze site:
www.beleefdelente.nl/vogel/gierzwaluw
 Wie geïnteresseerd is in gierzwaluwen en het
plaatsen van nestkasten kan informatie vinden op www.gierzwaluwengouda./nl
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Terwijl we van alles genoten en met elkaar gezellige gesprekken voerden, hoorden we plotseling de twee tortelduifjes vanaf hun nestje koeren: of ze wilden zeggen we zijn er weer hoor.
Leuk he, en nu maar afwachten of er binnenkort
in Het Binnenhof jonge duifjes rondvliegen.
Na dit leuke intermezzo werden we nog verrast
met een heerlijk toetje waar iedereen enthousiast over was.
Er heerste een fijne sfeer, zo was het ongemerkt
twee uur geworden en werd deze welgeslaagde
brunch afgesloten door mevrouw Rietkerk met
een toepasselijk verhaal over Hemelvaart en
ruimte voor een stil dankgebed. Hierna volgde
een dankwoord van een bewoonster, namens alle gasten voor deze heerlijke gezellige brunch,
en gingen we voldaan en wat mij betreft dankbaar naar huis.

FEESTELIJKE OPENING RODE
DORP ZATERDAGMIDDAG 22 JUNI
Op 22 juni wordt op de kruising tussen de Parkstraat en de Noorderstraat gevierd dat het
nieuwe “Rode Dorp” klaar is. Er worden tenten,
tafels en stoelen geplaatst en de beide wegen
zullen die middag afgesloten zijn. Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

GESLAAGDE BRUNCH IN
HET BINNENHOF
Door een dankbare bewoonster van Het Binnenhof

Donderdag 9 mei, een andere dag dan iedere
donderdag. Het was Hemelvaartsdag, die ieder
invult op zijn eigen manier, en zo ook de bewoners van Het Binnenhof. Er was door mevrouw
Tiny Rietkerk een brunch georganiseerd, zoals
dat eigenlijk een gebruik is geworden op Hemelvaartsdag.
Het was toch wel een hele klus om alles te regelen, zoals alle inkopen, en wat taken te verdelen, maar het resultaat was er dan ook naar.
Zo tegen elf uur kwamen de bewoners aandruppelen en bewonderden eerst de feestelijk gedekte tafels, bij iedere plaats een vrolijke menukaart, en de 28 personen zochten een plaatsje
aan tafel. Een feestelijk aanzien zo tussen de
palmen en varens.
En na een hartelijk welkom door mevrouw Rietkerk en stilte voor gebed kon de maaltijd beginnen, en wàt voor een maaltijd. We begonnen
met een rundvleesslaatje, vervolgens een heerlijke romige tomatensoep met balletjes gehakt.
Daarna werden de schalen met diverse broodjes, croissants, koffiebroodjes, crackers, ontbijtkoek, beschuit, vleeswaren, kaas en jam op tafel gezet. Zelfs een zacht gekookt eitje en de
zomerkoninkjes ( aardbeien ) ontbraken niet.

13.45 uur - dansen
 Kinderen van het Rode Dorp gaan onder leiding van Malika Vermeij en enkele ouders
een “streetdance” oefenen in Gouwestein.
Deze dans zullen ze bij de officiële opening
gaan opvoeren.
14.00-15.30 uur – aanleggen geveltuintjes
 Er zal een tuincentrum aanwezig zijn met
geschikte plantjes en aarde. Deze kunnen
met 50% reductie worden aangekocht. Per
huis wordt max € 10 subsidie gegeven. Bovendien zijn er geveltuinervaringsdeskundigen aanwezig, die advies kunnen geven.
Ook is er een deskundige met nestkasten
voor gierzwaluwen, die aan de huizen bevestigd kunnen worden.
14.00 - 17.00 uur - Speurtocht
 Er vindt dan een spannende
fotospeurtocht plaats door de
wijk, bedoeld voor jong en
oud of in familieverband. De
foto's hangen verspreid en
tonen elementen uit de wijk.
15.30-17.00 uur - spelen
 Familie spelen onder leiding van
Sport.Gouda. Verschillende families (een ouder met één of twee kinderen) nemen het op
tegen bijvoorbeeld hun buren. Het soort
spelen is nog niet precies bekend, maar ge8
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dacht wordt aan Jeu de boules, touwtrekken,
zaklopen en dergelijke.
17.00-17.15 uur – officiële opening
 Officiële opening door een bewoner van het
oude Rode Dorp, twee jonge bewoners van
het nieuwe Rode Dorp en de wethouder,
waarbij een object wordt
onthuld dat de verbinding
tussen het oude en nieuwe
Rode Dorp symboliseert.
19.00 uur kennismaken, napraten, drinken
en eten van zelfgemaakte hapjes
Verder kan men gedurende de middag:
 limonade drinken en snoepjes
eten
 rode ballonnen oplaten voor en
door de kinderen
 zich uitleven op het springkussen.
Het bovenstaande programma wordt georganiseerd door bewoners van de wijk: Monique Havelaar, Malika Vermeij, Manon Vonk, Azzouz en
Hannan Khoukhi, Mohammed Baldane, Pieter
Verhage, het wijkteam van het Nieuwe Park,
Mozaïek Wonen, Dura Vermeer en de Gemeente
(de laatste vier organisaties sponseren ook).

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
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Ma. t/m do. kan er betaald worden geparkeerd
vanaf 17.00 tot 7.00 uur en vr. 17.00 tot 0.00
uur en za. en zo. 24 uur lang.
Bewoners en het wijkteam zijn hier niet van op
de hoogte gebracht. We weten niet of dit nu
veel meer extra verkeersbewegingen met zich
mee zal brengen. Misschien is straks een extra
parkeergarage helemaal niet meer nodig!
In ieder geval is de overdekte betaalautomaat al
bezet door “gebruikers” die wijkbewoners liever
niet zien…

WEER EEN STRAATBORREL OP DE
KATTENSINGEL?
De afgelopen drie jaar hebben
Martine de Boer, Arjan Jochems,
Jan de Haan, Bram Cazius en Peter Schönfeld de straatborrel aan
de Kattensingel georganiseerd.
De laatste keer, vorig jaar was de
animo niet heel erg groot. We vragen ons dus af
of er bij de bewoners van de Kattensingel dit
jaar wel voldoende animo voor zo’n borrel is en
zo ja of er nieuwe mensen zijn die de organisatie op zich willen nemen. Als we van niemand
iets horen dan gaat de borrel dit jaar niet door.
DAG VAN HET PARK

Door Marrianne Waalwijk

Woensdag 29 mei was er in de gemeenteraad
een verkennende bijeenkomst over de plannen
van het zuidelijk stationsgebied met de gelegenheid om in te spreken. Namens het platform
heeft Kees Jongkoen (voorzitter) het woord gevoerd (je krijgt maar 3 minuten). Ook het wijkteam, Bewonerscollectief van Bergen IJzendoornpark en het wijkteam van de Kadebuurt
hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Grote zorgen maken wij ons allemaal over het
verkeerscirculatieplan met een parkeergarage
en grote winkels met lelijke etalages (AH en
Mediamarkt) die alleen maar auto’s trekken. Of
de entree van de Goudse binnenstad daar nu
aantrekkelijker van wordt? De tunnel van het
station is straks alleen nog mogelijk met een
OV-pas.
De stukken van de raad kunt u lezen op de websites: www.nieuwepark.nl en
www.gouda.nl/zuidelijkstationsgebied

De winnares van de taartenwedstrijd

PARKING CRABETHPARK
Het parkeerterrein van de Goudse wordt gewijzigd en meer toegankelijk gemaakt voor andere
gebruikers. Was het terrein voorheen alleen op
donderdagavond en op zaterdag vrij toegankelijk, nu moet er ook voor worden betaald.

GOUWESTEIN
Door Geri van Ittersum

Nederlands Hervormde identiteit
In 1954 werd de Commissie Rusthuis opgericht
vanuit de diaconie van de Nederlands Hervorm9
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de Kerk met als doel om een rusthuis voor bejaarden te stichten. De commissie ging voortvarend te werk, want al in hetzelfde jaar werd de
eerste paal geslagen op een stuk grond aan het
Van Bergen IJzendoornpark. In het kerkblad
werd een oproep gedaan om een naam te verzinnen. Niet bekend is welke namen allemaal
geopperd zijn, maar er werd gekozen voor Gouwestein (huis aan de Gouwe). Op 28 januari
1956 vond de officiële opening plaats door burgemeester James.
Voor het houden van zondagsdiensten en weeksluitingen was er ook een kapel in het gebouw
opgenomen. Het bijbehorende torentje met de
klokken gaf het gebouw een kerkelijke uitstraling. Helaas zijn kapel en torentje gesneuveld bij
de sloop in 2007. Gebleven zijn de zondagsdiensten en weeksluitingen. De zondagsdiensten
worden zo’n acht keer per jaar gehouden in de
grote zaal (de Plaza). Er is geen vaste predikant.
De diensten worden bij toerbeurt geleid door
een van de hervormde dominees in Gouda. Dat
geldt ook voor de weeksluitingen, die om de
week op vrijdagavond worden gehouden. Daarnaast zijn er nog weekopeningen, eenmaal per
twee weken op maandagochtend. Deze worden
geleid door Ds. Aart de Jong, de pastor van
Gouwestein. Verder is er nog een Bijbelkring op
elke eerste woensdagmiddag van de maand.
Hoewel de hervormde identiteit behouden is gebleven, wil dit niet zeggen dat alleen mensen die
dit geloof aanhangen toegelaten worden. Het
zorgcentrum staat open voor alle gezindten.

Gouwestein toen

Protestantse Kerk in Nederland
De Nederlands Hervormde Kerk, die in 1816 bij
Koninklijk Besluit van Willem I werd ingevoerd,
bestaat nu niet meer als apart kerkgenootschap.
In 2004 is het opgegaan in de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) samen met de Evangelisch
Lutherse Kerk en de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Deze laatste moet u niet verwarren
met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
(waartoe de Stationskerk behoort) en de Gereformeerde Gemeente Gouda (aan de Nieuwe
Gouwe Oostzijde), die beide niet bij de PKN zijn
aangesloten. Tot de PKN in Gouda behoren: De
Sint Janskerk, de Ontmoetingskerk (in Zorgcen-
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trum Irishof), de Pauluskerk (Van Hoogendorpplein), de Westerkerk (Eerste Potgieterstraat),
De Veste (Ridder van Catsweg), De Oostpoort
(Goverwellesingel) en de Sint Joostkapel (Lage
Gouwe). De fusie is vooral van bestuurlijke aard
geweest. Er is nu één landelijke synode en in
Gouda is er één algemene kerkenraad, maar
van een volledige integratie is nog geen sprake.
in de meeste gevallen blijft men de “eigen”
diensten in het ” eigen “ kerkgebouw houden.
Zorgpartners Midden Holland
Ook Gouwestein is niet aan fusies ontkomen.
Het maakt sinds 2002 onderdeel uit van Zorgpartners Midden Holland waar in totaal 19 zorginstellingen in de regio bij aangesloten zijn. Het
is ook een bestuurlijke fusie waarbij elke instelling zijn eigen identiteit blijft houden. De directeur is mevrouw Agnes van Buuren, die in maart
van dit jaar de heer Ernst Greweldinger opvolgde. Eerder werkte zij in verpleeghuis Bloemendaal en de Riethoek. U hebt al met haar kennis
kunnen maken tijdens de bewonersavond van
14 maart jl. Het in 2010 in gebruik genomen
nieuwe complex kan ca. 156 bewoners huisvesten. Er zijn appartementen voor zelfstandig wonen: Gouwestaete (de vleugel aan de kanaalzijde) en Het Binnenhof (het ronde, uit 1989 daterend gebouw aan de Winterdijkzijde). Er zijn
verder 38 appartementen met verzorgingshuiszorg en 36 appartementen met verpleeghuiszorg
voor mensen met dementie. Er werken in totaal
120 mensen in Gouwestein, het merendeel parttime. Daarnaast zijn er ongeveer 100 vrijwilligers actief. Meer informatie is te vinden op
www.zorgpartners.nl
Centrum in de wijk
Mevrouw Van Buuren wil voortbouwen aan het
beleid om van Gouwestein een centrum in de
wijk te maken. Ze ziet graag dat ook wijkbewoners gebruik maken van de voorzieningen in het
complex zoals het restaurant, de Plaza en de
vergaderruimtes. Er is alleen één voorziening
waarmee ze problemen heeft om die met de
omgeving te delen: de parkeerplaats. De ruime
parkeervoorziening aan de voorzijde van het
gebouw is ook bezoekers aan de binnenstad en
forenzen opgevallen. Zij parkeren er illegaal,
want het is eigen terrein en er mag alleen geparkeerd worden door bewoners, bezoekers,
medewerkers en vrijwilligers. Er worden maatregelen overwogen om dit illegale gebruik tegen
te gaan. Iedereen is verder van harte welkom
om deel te nemen aan de activiteiten die vrijwel
dagelijks worden georganiseerd in Gouwestein.
In de wijkkrant is hiervan altijd een overzicht
opgenomen. In deze krant heeft u ook kunnen
lezen dat De dag van het Park vanwege de
slechte weersomstandigheden naar Gouwestein
kon uitwijken. Een mooi voorbeeld van een centrumfunctie.
10
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leden Comfort à la Carte € 3 incl. koffie/thee, leden € 2.
Zaterdag 15 juni
- 14.30 uur optreden door het smartlappenkoor “De Gebekte Wijffies” in de Plaza. Entree leden Comfort à la Carte € 3 niet leden
€ 5.
Kerkdienst in de Plaza
- zondag 9 juni Heilig avondmaalsdienst om
10.30 uur door Ds. A Talsma

Agnes van Buuren

Laatste aflevering
Dit is het laatste artikel in de serie kerkgenootschappen in de wijk. Zes kerken c.q. locaties
waar kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden zijn de revue gepasseerd. Tenzij er nog
schuilkerken bestaan, is het overzicht wat de
wijk betreft compleet. Zouden we heel Gouda
onder de loep nemen, dan is de lijst verre van
compleet. Volgens de gemeentegids van 2013
bestaan er 25 kerkgenootschappen in Gouda.
Wie op Wikipedia kijkt bij Religie in Nederland
telt in een overzichtstabel ruim 50 religieuze
groeperingen alleen al onder het kopje christendom. Ter “verduidelijking” is een schema opgenomen van de onderlinge relaties. Het is uiteraard niet leesbaar op deze schaal, maar wel
kenmerkend voor de complexiteit. Het doet
denken aan het beeld dat de verkeersleider van
station Utrecht op zijn scherm ziet, zo ingewikkeld lijkt het. Complex, maar het illustreert wel
de vrijheid van Godsdienst in ons land. Het
plaatje is op de website www.nieuwepark.nl wel
leesbaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Recreatie activiteiten
Woensdag 6 juni
- om 19.30 uur O&S producties met de minimusical “Bengeltje” in de Plaza. Entree niet

Bijbelkring
- Woensdag 5 juni om 14.30 uur in de Plaza
door Ds. C. van Duin
Weeksluitingen in de Plaza
- Vrijdag 14 juni om 18.50 uur door Ds. C.
van Duijn
- Vrijdag 28 juni om 18.50 uur door Ds. U. G.
M. Doedens
U kunt lid worden van diverse verenigingen en
meedoen aan activiteiten in Gouwestein. Een
gratis informatieboekje is verkrijgbaar bij de receptie.
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.: 515655.
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 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
mee doen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren
zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.
Gouwestein zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor het welslagen van de diverse
activiteiten.
 Voor het sluiten van de wand, het klaarzetten van de zaal voor de weeksluiting en
kerkdienst, het openen van de wand en weer
terugplaatsen van het meubilair erna zoeken
we naar sterke mannen.
 Het restaurant zoekt vrijwilligers met name
voor de maandag en in het weekend van
10.00-14.30 uur
 Het Grand café zoekt mensen voor de zaterdag van 15.00-17.00 uur.
11
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Bij het wandelen op zaterdagochtend van
10.00-12.00 uur komen we handen en voeten tekort!
 Ook bij het wandelen op de woensdagochtend van 10-12.00 uur
Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u
verkrijgen bij Lynet Mechielsen.

CREACAFÉ
Door Manon & Marrianne

8 mei was al weer de laatste creacafé voor de
zomervakantie. Suzanne Otten kwam ons iets
over haar hobby vertellen: vilten en daarna
hebben we zelf om steentjes een zacht jasje gevilt.
Creacafé is er weer na de zomervakantie in september, de 2e woensdagavond van de maand in
het Grand café van zorgcentrum Gouwestein.
Vanaf 19.00 uur is er inloop en om 19.30 beginnen we met het creatieve gedeelte tot 21.30
uur. Wijkbewoners zijn welkom om iets over
hun hobby te vertellen en te laten zien. Daarna
gaan we zelf aan de slag.
Graag zien we u weer in september!

DAG VAN HET PARK OP 25 MEI
TREKT VEEL BEZOEKERS
Door Wilma Neefjes

De vierde editie van de Dag van het Park trok
veel bewoners van nul jaar tot de honderdjarige
mevrouw De Jong van Gouwestein. Goed te
merken is dat de wijk heel wat nieuwe bewoners
heeft gekregen, die naast de bekende gezichten
volop aanwezig waren om te genieten van het
koor Kwartslag, waar meerdere wijkbewoners in
zingen, een gelegenheidsband met o.a. Gerwin
en Hamid uit de Van Strijenstraat en DJ Patrick
en co of om iets te kopen in een van de stands
met kunstwerkjes. Voor de kinderen waren er
activiteiten als schminken en een glitter tattoo
zetten, bekertjes versieren of als standbeeld
vastgelegd worden door fotograaf Geri. Voor de
graffitiworkshop van VijfB, nieuwe ondernemers
in de Spoorstraat, die met andere creatieve
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startende ondernemers op initiatief van het
wijkteam het gebied weer positief invullen,
stond de hele dag een rij met kinderen om met
de kunstenaar een eigen werk te maken. In de
grote zaal stond een grote stand met kleurrijke
tuinplantjes. Bewoners, die zich hadden aangemeld voor de groenguerilla (het opfleuren van
het openbaar gebied met bijvoorbeeld geveltuintjes, zie www.nieuwepark.nl), konden hier door
het wijkteam en Mozaïek Wonen gesponsorde
tasjes met drie planten ophalen.
Maar het grootste succes was misschien wel de
jaarlijkse taartenwedstrijd. Tien prachtig versierde en heerlijke taarten en twee schalen met
petit fours werden door bewoners binnen gebracht. Allemaal winnaars. De jury, bestaande
uit mevrouw Rietkerk en mevrouw Spek, had
het dan ook moeilijk om een keuze te maken
wie de eerste prijs zou winnen. De blauwwitte
zoete taart van een bewoonster van het nieuwe
Rode Dorp werd door het uiterlijk, smaak en ongetwijfeld vele uren werk die er in waren gestoken doordat alles handwerk was, nummer een.
De knalroze met bloementjes versierde taart
van een jongere van de Crabethstraat kreeg de
aanmoedigingsprijs. Dankzij de vele bezoekers
waren de taarten, evenals de hartige hapjes geleverd door Gouwestek, aan het einde van de
middag schoon op.
2014 lustrum: meedenken / meedoen?
De weersvooruitzichten waren zo slecht dat we
dit keer te gast waren in Gouwestein, waarvoor
onze dank! Volgend jaar mei vieren we het eerste lustrum van De Dag van het Park in het Van
Bergen IJzendoornpark. Vindt u het leuk om
mee te denken over de invulling of actief bij te
dragen op de dag zelf, neem dan contact op met
een van de leden. Direct na de zomer starten we
weer met de voorbereidingen onder leiding van
Marianne Waalwijk (Crabethstraat), de kunstmakelaar van de wijk en met wijkteamlid Manon
Vonk (Majoor Fransstraat), Sjouk Engels (Van
Vreumingenstraat), Marleen de Rooij (Helena
Servaesstraat) en Wilma Neefjes (Van Bergen
IJzendoornpark).
Nieuwe wandeling: beeldenroute
Dan zou ik nog bijna de beeldenroute vergeten…
De Dag van het Park stond dit jaar in het teken
van kunst. Daarom is er een wandeling beschreven langs kunst(projecten) in onze wijk. En dat
zijn er heel wat, mede doordat veel bewoners
zich hier actief voor inzetten, zoals onze kunstmakelaar. U kunt deze wandelroute, evenals de
eerdere routes door de wijk in het teken van
cultuur, nestkasten, flora en fauna in het park,
downloaden van de website www.nieuwepark.nl.
Ook is het mogelijk om een mp3-speler te lenen
en u al lopend door de wijk te laten informeren
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door bekende wijkbewoners over de soms al
eeuwenoude geschiedenis van Nieuwe Park.
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straten waarvan nu al duidelijk is dat deze boven de norm is en ook op het Kleiwegplein zal
toenemen.
Natuurlijk zijn we als bewoners ook voorstander
van een veilige en mooie invulling van het stationsgebied. Wij behoren tot de dagelijkse gebruikers op weg naar de bus of trein voor werk /
studie / bezoek, of bijvoorbeeld op de fiets met
de kids naar school of sportvereniging, omdat
deze buiten onze wijk liggen. In het plan verdwijnen de bussen uit het gebied zelf, maar er
komen duizenden extra auto's voor terug. En de
bussen met bestemming aan de zuidkant blijven
met bestaand autoverkeer via de singels en de
Spoorstraat over het Kleiwegplein, dat de Gemeente graag wil ontlasten, natuurlijk rijden
met dit nieuwe verkeer er bovenop. Geen autoluw gebied dus bij het station of naar de binnenstad, wat bij een openbaarvervoer-knooppunt
en fietsroute naar o.a. scholen, mede om de
smalle en drukke Blekerssingel te mijden, wel
voor de hand ligt en ook altijd uitgangspunt was
bij de eerdere plannen voor het gebied. Niet alleen het gebied zelf komt er qua verkeer bij het
nieuwe plan slechter van af, maar ook de woongebieden er omheen. Het extra verkeer moet
namelijk afgewikkeld worden door drie woonstraten en een monumentaal park met een belangrijke recreatieve functie. En dat 6 of 7 dagen per week van 's morgens vroeg voor bevoorrading, tot laat op de avond. Want bijvoorbeeld de supermarkt wil natuurlijk ook 's avonds
klanten bedienen. De eerste globale verkeersanalyse met verouderde tellingen, laat al een
overschrijding van de landelijke verkeersnorm
voor het Van Bergen IJzendoornpark zien! Dit is
overigens een uitwerking van een eenrichtingsvariant, die nu al niet haalbaar is gebleken, omdat er een negatief advies van de politie ligt
voor een van de woonstraten in de Kadebuurt,
waardoor het bij de andere twee nog drukker zal
worden.

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Bericht van het Bewonerscollectief Van
Bergen IJzendoornpark
Door Wilma Neefjes

De rijinstructeur geeft toestemming om het gaspedaal in te drukken bij oranje, maar hij kan de
auto niet meer stoppen als het toch rood blijkt
te zijn en een obstakel op de weg verschijnt met
alle blijvende onherstelbare schade van dien.
Zo kijkt het Bewonerscollectief aan tegen het
voorstel aan de Gemeenteraad om de bebouwing, het winkelassortiment en de parkeergarage uit het laatste plan goed te keuren, maar
het behandelen van het in dit plan gecreëerde
verkeersprobleem door te schuiven naar een later stadium. Een verkeersintensiteit in woon-

Het is dan ook een plan in een tijd van economische crisis, aldus de gemeente. Extra reden volgens ons, ook met het oog op de in een hoog
tempo sterk wijzigende en onder druk staande
winkelmarkt, die zich helaas ook aftekent met
veel leegstand in onze binnenstad, een nieuw
plan te maken als we weer uit het dal klimmen.
En conform het eigen Goudse beleid tot een
verbetering van de verkeerssituatie komen in de
woonwijken; zeker geen verslechtering zoals
met dit plan. En ook gericht op de openbaar
vervoer gebruiker om die uit te nodigen tot een
bezoek aan de stad. Dankzij het wijkteam en
startende ondernemers (deels nog in afwachting
van de sleutel) krijgt het gebied nu een positieve impuls om verpaupering in de tussentijd tegen te gaan. Extra tijd nemen en dan een toekomst bestendig plan uitvoeren waar we trots
op kunnen zijn. Een plan met breed draagvlak
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en dus niet ten koste van eigen inwoners en in
strijd met eigen en landelijk beleid, dat is waar
we als Bewonerscollectief voor gaan. Wat de
Gemeenteraad beslist? Op 19 juni (ca. 20.00
uur) kunt u in het Huis van de Stad de discussie
in de Raad volgen.

mei/juni 2013
Bij de opening van het rode dorp op 22 juni,
wordt er vervolg gegeven aan deze actie. Dan
gaan we met de bewoners aan de slag om leuke
geveltuintjes in te richten.
Er zullen dan plantjes tegen gereduceerd tarief
verkocht worden.
Wilt u zelf aan de slag in de straat, dan kunt u
met burendag in september bij het oranje fonds
subsidie aanvragen en de straat opfleuren met
de buren.

De Spoorstraat

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over waar het Bewonerscollectief voor staat? Op de website van het
wijkteam (www.nieuwepark.nl) kunt u informatie vinden over het nieuwe plan en reacties van
verschillende belanghebbenden. Zij hebben gezamenlijk vanuit dezelfde zorg een inspraakreactie voorbereid voor de Raadsvergadering van
29 mei, die net heeft plaatsgevonden als u deze
wijkkrant in de brievenbus vindt. Henk-Jan
Guchelaar, Van Bergen IJzendoornpark 23 is
contactpersoon voor het Collectief,
h.j.guchelaar@lumc.nl.

OP VOSSENJACHT IN HET PARK

GROEN GUERRILLA
Door Manon Vonk

In de afgelopen weken zijn er enkele fanatieke
aanhangers van de groen guerrilla de wijk ingetrokken om mensen te werven die mee willen
doen met het initiatief. Hoewel we niet bij iedereen in de wijk zijn geweest hadden we toch zo’n
100 aanhangers. Lianne van Rooijen was de
meest fanatieke groene strijder, zij heeft wel 40
mensen weten te strikken om de wijk wat groener te maken.
De mensen die zich aansloten konden op de Dag
van het Park een kleine groene attentie ophalen.
Dit was bedoeld als extra stimulans om aan de
gang te gaan. Hopelijk zien we de wijk dan ook
snel veranderen in een groene oase. Mocht je de
actie gemist hebben sluit je dan alsnog aan en
doe mee om onze omgeving groener te krijgen.

Leerlingen van de school Park en Dijk trokken
donderdag 23 mei door en langs het Van Bergen
IJzendoornpark op zoek naar "de vos". Deze
groep had al snel de sjieke "burgemeester" en
de druk poetsende "ramenlapster" in het vizier.
Scholieren, bewoners, scouting- en sportgroepen maken graag gebruik van het park bij het
organiseren van buitenactiviteiten en trainingen.
Het is niet alleen een mooi park, maar ook de
enige plek in de buurt die deze faciliteiten in het
groen en qua ruimte biedt.
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DAG VAN HET PARK

UNIEKE KANS!
VRIJBLIJVENDE COACHING
ROOI Coaching gaat van start !

we het zélf kunnen rooien -

- Omdat we het zélf kunnen rooien Ik, Iris (34jr), start drie maanden op proef met
het coachen/begeleiden van de eerste drie
personen die zich bij mij aanmelden.
Voor meer informatie
via e-mail iris79z@hotmail.com of telefoon 0641276330.
ROOI Coaching is onderdeel van
Stichting ROOI (Recht Op Onafhankelijke
Informatie)
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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
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

Van Vreumingenstraat 7
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Kattenburcht 1

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

06-14363567
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
597070
692969
0900-8844
589168
547500

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Henk Graafland – Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng

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 Noorderstraat 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 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
22 juni
3 juli
8 juli

13.45-19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Opening Rode Dorp
Buurtpreventievergadering
Wijkteamvergadering

Parkstraat – Noorderstraat
Gouwestein
Gouwestein

Voor meer foto’s van het dag van het
park zie www.nieuwepark.nl
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