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VAN DE REDACTIE /  
HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

We werden onlangs opgeschrikt door het bericht 

dat er op het stationsplein 52 bomen gekapt 

gaan worden. Bomen raken een gevoelige ze-

nuw in de wijk. Een paar jaar geleden kregen we 

te horen dat er monumentale bomen in het park 

om moesten. Dat wisten we te voorkomen. Vo-

rig jaar gingen tegen de afspraken in bomen 

langs de Winterdijk tegen de vlakte. En vervol-

gens toonde Ballast Nedam zich wel erg krente-

rig toen het op compenseren aankwam. Dit keer 

is de informatie weer slordig, want het gaat nu 

om bomen op het Lombokterrein. En we hebben 

met de gemeente afgesproken dat ze ons netjes 

informeren over dit soort kwesties en dat is op-

nieuw niet gebeurd. Die kap zou al eerder 

plaatsvinden maar werd uitgesteld. Er ligt daar 

vervuilde grond die schoongemaakt moet wor-

den. Ik denk dat we er voor moeten pleiten de 

kap alleen te laten plaatsvinden als in dat ge-

bied ook daadwerkelijk iets te gebeuren staat.  

 

De stap naar de aanleg van de van Hofwe-

gensingel is dan snel genomen. Vrijwel iedereen 

is het erover eens dat de realisering van de 

plannen van Multi Vastgoed voor het stationsge-

bied gekoppeld moet worden aan die aanleg. 

Anders is de toenemende verkeersdrukte on-

aanvaardbaar. Maar daar is geen geld voor.  

 

Om wat druk op de ketel te houden hebben we 

de fracties in de gemeenteraad gevraagd om 

hun mening te geven over de prioriteiten tussen 

de leefbaarheid in een wijk en ontwikkelingen 

die daar zouden moeten plaatsvinden. Dat is 

dan de eerste vraag van een aantal dat we in 

het najaar aan de orde willen stellen,  wanneer 

de gemeenteraadsverkiezingen weer dichtbij 

komen. Dat doen we elke vier jaar. We waren 

aan de late kant en er zijn niet veel antwoorden 

binnengekomen. Maar de paar die wel zijn ge-

geven, en ook het eerdere debat half juni, leken 

voor ons positief voor de stemming op 3 juli.  

 

Dat gevoel bleek juist. Op 3 juli heeft de ge-

meenteraad het plan met grote meerderheid 

weggestemd. U leest er meer over in dit num-

mer. En als u een interessante ingeving heeft 

om dat buurtje op te knappen horen we graag 

van u, want we willen de gemeente gaan helpen 

bij het verfraaien van dat winkelgebiedje.  

 

We hebben een leuke opening gehad van het 

nieuwe Rode Dorp zaterdagmiddag 22 juni. Ook 

daarvan een verslag. We hebben er een leuk en 
actief buurtje bij.  

 

Groen blijft veel aandacht vragen. We begonnen 

er deze column mee en vragen ook aandacht 

voor de geveltuintjes, die steeds meer te voor-

schijn komen. Maar we zijn niet de enigen. Ik 

raad u aan om te kijken op 

www.groendichterbij.nl waar informatie te vin-

den is over meer groen in de wijk.  

Ook www.burendag.nl is het bekijken waard, 

vooral als u van een gesubsidieerd feestje 

houdt. De naam zegt het al. Als u met uw buren 

iets leuks doet op 20, 21 of 22 september kunt 

u wellicht een subsidie binnenhalen. Wat te zeg-

gen van het combineren van een straatborrel die 

u toch al wilde organiseren deze dagen.  

 

En dan weer terug naar onszelf: onze Groen-

commissie heeft met de gemeente afspraken 

gemaakt over het opknappen van ons park. Dat 

gaat later dit jaar beginnen en u leest erover in 

dit nummer.  

We gaan er nu tot september tussenuit en wen-

sen u een prachtige zomer. 

 

BOUWINITIATIEF VAN DE GOUDSE  
Door Wilma Neefjes 
 

Aan het Stationsplein staat het hoofdkantoor 

van de Goudse Verzekeringen. De Goudse is in 

1924 opgericht door Geert Bouwmeester en van 

een eenmanszaak, kantoorhoudende op de 

overloop van zijn woonhuis, uitgegroeid tot een 

bedrijf met nu ca. 800 werknemers. Na het sa-

menvoegen van de Goudse vestiging met een 

kantoor in Utrecht is het kantoorgebouw op het 

voormalige Crabethparkje uitgebreid met twee 

verdiepingen.  

  

 
De Goudse Verzekering 

 

Sindsdien is er in de verzekeringsbranche en 

dus ook bij De Goudse heel wat veranderd. De 

laatste jaren worden delen van het kantoor niet 

meer door De Goudse gebruikt. Bij het eerste 

plan van Multi Vastgoed voor het zuidelijk stati-

onsgebied is dan ook door De Goudse meege-

dacht met een deels nieuwe invulling van de be-

gane grond van hun kantoor. Omdat de honderd 

parkeerplaatsen in de garage niet meer allemaal 

nodig zijn voor personeel en bezoek, is recent al 

besloten om het gebruik door derden (betaald) 

te verruimen. 

  

http://www.groendichterbij.nl/
http://www.burendag.nl/
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Eind vorig jaar is De Goudse met een adviseur 

van de IBUS Company zelfstandig verder ge-

gaan met het ontwikkelen van hun deel in het 

plan voor het zuidelijk stationsgebied. Dit heeft 

geleid tot het in april 2013 voorleggen van een 

bouwinitiatief aan het Coördinatieoverleg Bouw-

initiatieven (CBI) van de Gemeente Gouda. Dit 

CBI maakt een quick scan van het initiatief en 

geeft vervolgens advies aan de wethouder of het 

plan kans van slagen heeft en het zinvol is om 

het verder uit te werken. Tijdens de behandeling 

van het laatste plan van Multi Vastgoed eind mei 

in de Gemeenteraad kwam dit bouwinitiatief van 

de Goudse ter sprake. Kort nadat wij vanuit be-

wonersgroepen bij de Gemeente informatie op-

vroegen wat dit initiatief nu precies inhield, 

volgde een uitnodiging van IBUS en De Goudse 

voor een gesprek op 25 juni jl.   

 

 
La Station 

  

Wat houdt het initiatief in? 

De Goudse behoudt zijn mooie hoofdentree, 

waar met de kerstdagen altijd een grote ver-

sierde kerstboom staat. De (deels glazen) pui op 

de begane grond, lopende vanaf de hoofdentree, 

langs het Stationsplein waar nu o.a. een winkel 

van de ANWB en het kantoor van Arriva is ge-

vestigd, wordt doorgetrokken en krijgt een 

nieuwe doorlopende moderne ronde look. De 

hoeken van het gebouw langs het Stationsplein 

worden er in het plan dus uitgehaald. De achter 

de plint gelegen te verhuren ruimtes worden 

vergroot en opnieuw ingedeeld ten behoeve van 

nog nader in te vullen winkels. Daarbij is het 

streven om een horeca etablissement langs het 

plein te openen om tijdens kantooruren (open-

baar vervoer) bezoekers aan Gouda een hapje 

en een drankje aan te bieden. Tja, net als vroe-

ger toen hier niet de bussen, maar de paarden-

tram stopte en in de uitspanning "La Station" de 

passagiers onder het genot van een drankje 

konden wachten?! 

 

Voor de indeling van de winkelruimtes/horeca, 
totaal ca. 2300 m2, zijn varianten bedacht. Een 

daarvan heeft een grote winkel met een toegang 

aan zowel het Stationsplein als aan het Cra-

bethpark naast de parkeergarage. Daarnaast 

zijn er nog prille plannen om de bovenste twee 

etages om te bouwen tot appartementen voor 

de verhuur. 

  

Bij het overleg waren vertegenwoordigers van 

wijkteam Nieuwe Park (Peter Schönfeld), Plat-

form Zuidelijk Stationsgebied (Marrianne Waal-

wijk), VOF De Lombok (Michiel Bunnik) en Be-

wonerscollectief Nieuwe Park (ikzelf) aanwezig. 

In een eerste reactie hebben we aangegeven 

dat het plan door een aantrekkelijker gevel en 

horeca tijdens kantooruren een positieve impuls 

kan geven voor verdere herontwikkeling van het 

gebied. Grote aantallen gestrande 

trein/buspassagiers kunnen dan eindelijk zittend 

worden opgevangen.  Daarbij zal de toevoeging 

van een woonfunctie van positieve invloed zijn 

op de sociale controle en levendigheid in het ge-

bied waar tot 's avonds laat mensen vanuit het 

openbaar vervoer gebruik van maken. Wel 

maakt het natuurlijk veel uit welk soort winkels 

er in de plint (mogen) worden opgenomen, en 

hoeveel extra verkeer het oplevert. Op het mo-

ment dat ik dit schrijf moet het definitieve nee 

tegen het plan van Multi Vastgoed, vanwege 

met name het niet kunnen creëren van een au-

toluw gebied rond het station naar de stad en 

het toevoegen van verkeer aan de buurten er 

omheen, nog door de Gemeenteraad op 3 juli 

worden uitgesproken. En verkeer blijft een be-

langrijk criterium bij welke ontwikkeling in dit 

gebied dan ook. 

  

De Goudse heeft uitdrukkelijk aangegeven dat 

er nog slechts sprake is van een bouwinitiatief 

met verschillende uitwerk mogelijkheden. Afge-

sproken is om als er een volgende stap gezet 

gaat worden, na instemming door het CBI, in ie-

der geval weer in overleg met elkaar te 

gaan. Omdat deze ontwikkeling een investering 

in het gebouw betekent adviseert IBUS dat 

er bij de start huurders bekend zijn voor de 

nieuwe winkelruimtes. 

 

DE PLANNEN VOOR HET ZUIDE-
LIJK STATIONSGEBIED 
Door Ton Kooijman 
 

De afgelopen weken zijn we druk in de weer 

geweest met het herziene plan voor het Zuide-

lijk Stationsgebied. Daar heeft u in de afgelopen 

maanden hier al veel over kunnen lezen. Multi 

Vastgoed is met een nieuw voorstel gekomen 

waarbij de Vredebest en de Spoorstraat flink 

worden aangepakt en daar nieuwe winkels, ook 

twee hele grote, komen.  Het busstation gaat 

naar de andere kant van het station en er komt 

een parkeergarage. Het is moeilijk om enthou-
siast te worden over het winkelplan, maar voor-

uit. Wat voor de hele wijk onacceptabel is in dat 

plan is de laconieke manier waarmee men om-

gaat met de gevolgen voor het verkeer in de be-
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trokken wijken. Sommige straten worden vele 

malen zwaarder belast, waarbij eerder gemaak-

te bewuste keuzes om de leefbaarheid te verbe-

teren wijken voor Multi Vastgoed. Er is een be-

spreking bij de gemeente geweest en we heb-

ben in kunnen spreken tijdens een bijeenkomst 

van de gemeenteraad. Vervolgens heeft de ge-

meenteraad er zelf over gedebatteerd en weer 

later op 3 juli een besluit over genomen. Op de 

inspraakavond kwam alleen de Kamer van 

Koophandel met instemmend commentaar, ver-

der was er vrijwel uitsluitend forse kritiek. Je 

kunt niet alleen maar een plan ontwikkelen voor 

de bouw van een aantal winkels en dat in feite 

los van de gevolgen ervan presenteren of die 

gevolgen bagatelliseren. Bunnik vatte het (met 

mijn woorden) goed samen: als je niet bereid 

bent om als ontsluiting de Van Hofwegensingel 

aan te leggen hou dan je mond. Hij probeerde 

die bereidheid alsnog te krijgen, maar dat lever-

de weinig resultaat op.  

 

Ik vond vooral het optreden van wethouder 

Ruwhof teleurstellend. Ze kwam met de indruk-

wekkende vondst dat een dergelijk plan niet ge-

realiseerd kan worden zonder gevolgen voor het 

verkeer. Dat weten we ook wel, maar om een 

straatje van 500 auto’s per dag dan naar 2500 

op te schalen? En in de Crabethstraat hebben 

vroeger al trams gereden dus daar zal heus niks 

meer verzakken.  Dat zegt de wethouder.  

De discussie een paar weken daarna in de ge-

meenteraad maakte een verheugende indruk. 

Vrijwel alle fracties spraken uit het plan niet 

goed te vinden. Dat maakte het mogelijk met 

enig vertrouwen de besluitvorming op 3 juli te-

gemoet te zien.  

 

Maar Multi Vastgoed zat niet stil en berichtte de 

gemeenteraad op chantagetoon dat afwijzen van 

het plan zeer negatieve consequenties zal heb-

ben voor de ontwikkeling van het hele gebied 

rondom het station, ook aan de noordkant. De 

projectontwikkelaar kreeg steun van commerci-

ele zijde in Gouda, die aandringt op uitstel van 

het besluit. Fracties in de gemeenteraad bleken 

daar verdeeld over. En zo werd het woensdag-

avond 3 juli. 

 

Al met al een eenvoudige maar toch ook rom-

melige behandeling. Iemand had besloten het 

als laatste punt, zo tegen elf uur op de agenda 

te zetten. Onbegrijpelijk en de gemeenteraad 

veranderde dat. Na een lange schorsing was de 

stemming overduidelijk, drie stemmen voor en 

dertig tegen. Waarom hadden we ons zorgen 

gemaakt? Een motie met het verzoek aan het 

college om de partijen om de tafel te krijgen, en 

daar werden  zowaar ook bewoners en het wijk-
team bij genoemd, haalde het evenmin. We lij-

ken terug bij af.  

 

Dan zitten we nu met de restanten. Een ge-

slaagd gezamenlijk optreden, bravo, maar geen 

plan. En dat er met de Vredebest en de Spoor-

straat iets moet gebeuren vinden we allemaal. 

Elders in deze krant kunt u lezen dat De Goudse 

in zijn kantoor op de begane grond ook aan de 

vestiging van winkels denkt. Dat is er vlak 

naast. Niet zo gek om één en ander in samen-

hang te bekijken. Ikzelf vind de panden in de 

beide straten nog best de moeite waard, maar ik 

heb geen enkel zicht op de huidige kwaliteit. Als 

je maar lang genoeg niets aan onderhoud doet 

valt zo’n straat vanzelf in elkaar en is handha-

ven niet haalbaar meer. Zo is ook het oude Ro-

de Dorp verdwenen, lees het artikel van Piet 

IJsselsteijn.  

 

We hebben elkaar wel eens gezegd dat we zelf 

voor veel betere plannen kunnen zorgen. Zijn 

we het dan niet aan onszelf en de stad verplicht 

om tenminste één zo’n plan op te stellen?  

 

 

 
Een broedende duif op het dak van Winterdijk 15 

 

 
PLATFORM ZUIDELIJK STATIONS-

GEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het was even spannend afgelopen woensdag de 

19e juni: het raadsdebat over het zuidelijk stati-

onsgebied. Het voorliggende besluit zou grote 

gevolgen hebben voor onze woonomgeving. Wij 

als bewoners vonden het een slecht plan met 

name omdat de verkeersafwikkeling niet goed 

geregeld was, en we vraagtekens hadden bij de 

aantallen die in de verkeersanalyse werden ge-

noemd. Er komen geen fietsers en voetgangers 

in de analyse voor, en zij zijn toch juist de  

gebruikers van het stationsgebied.  In het plan 

zijn twee veel te grote winkels (AH en Media-

markt) gepland en een parkeergarage voor 200 

auto’s. Bovendien zag het plan er architecto-

nisch ook nog niet aantrekkelijk uit. De meeste 

raadsleden waren om diezelfde redenen dan ook 

niet ingenomen met het plan en zullen (besluit-

vorming) niet gaan instemmen met het voorlig-

gende besluit (geschreven vòòr 3 juli). 
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Het blijft natuurlijk nog even afwachten maar 

we hebben er nu goede hoop op dat het plan 

niet doorgaat. Hopelijk kunnen we om de tafel 

met een (andere?) projectontwikkelaar die een 

wat realistischer plan kan maken. Waar bewo-

ners, gebruikers en de stad Gouda tevreden 

mee kunnen zijn.  

 

WELKOM NIEUW RODE DORP 
Door Piet IJsselsteijn 

 

Mij is gevraagd een stukje te schrijven als oud 

bewoner van het Rode Dorp. Dit doe ik graag 

onder mijn eigen naam, dus niet als de voorzit-

ter van de bewonerscommissie of als ex wijk-

teamlid. Ik ben op 22 maart 1947 geboren in de 

Noorderstraat nr. 5. Noorderstraat, hoe kan dat 

nou die straat bestaat pas een half jaar. Nee 

hoor, vroeger heette de Ferdinand Huyckstraat 

Noorderstraat. Na het bouwen van de blokjes-

woningen met al hun schrijvers- en boekenna-

men is de naam veranderd in Ferdinand 

Huyckstraat.  

 

Op 22 juni was het zover, het Rode Dorp werd 

geopend. Het wijkteam had de festiviteiten ge-

organiseerd, met als doel de saamhorigheid in 

het Dorp te vergroten. Complimenten hiervoor. 

 

Een verslaggever van het AD stelde mij een 

paar vragen. Een vraag was: vind je wat terug 

van het oude Rode Dorp. Mijn antwoord was ja 

en nee. 

 

 
Geri Ittersum, Piet IJsselsteijn en Rob Leverink 

 

Nee, het Rode Dorp had nooit gesloopt mogen 

worden. Kijk naar de foto’s op de kopgevel van 

de Noorderstraat. Schitterende geveltjes van 

metselwerk, dat kon toen zo op de monumen-

tenlijst. Maar er kwamen klachten van toenmali-

ge bewoners, de woningen waren vochtig. Er 

werd besloten de woningen aan de buitenkant te 

voorzien van een isolatielaag en deze te stuka-

doren. Ik was hier een fel tegenstander van en 
een uitspraak van mij was: als je dat gaat doen, 

trek je ze een doodshemdje aan. Neem de oor-

zaak van het vochtprobleem weg. Een van de 

oorzaken was de gemetselde fundering met een 

te zachte steen. Het grondwater kon zo optrek-

ken en de balklagen aantasten. Dat kon mijns 

inziens verholpen worden door een glasplaat in 

te slijpen zodat het optrekkend water de balk-

laag niet kon bereiken. Het tweede probleem lag 

bij de bewoners zelf. De was werd gedroogd 

rond de kachel en met alle raampjes dicht loopt 

het water dan vanzelf langs de muren. Ik heb 55 

jaar in het Rode Dorp gewoond en echt nooit 

last van veel vocht gehad. Overigens, dit geldt 

ook voor de nieuwe woningen, als we een droog 

huis willen houden moeten we ventileren, venti-

leren en nog eens ventileren. Kozijnen die verrot 

zijn ontstaan 9 van de 10 keer van binnenuit.  

 

Terugkomend op de vraag van het AD, ook een 

ja. Het Rode Dorp heeft kenmerken van het ou-

de: veel metselwerk en weinig kunststofpro-

ducten. En vergeleken met eerder ingediende 

plannen is het ook een mooi plan. Stelt u een 

plan voor met op de kop van de Ferdinand 

Huyckstraat tegen Gouwestein aan een flat met 

tien verdiepingen hoog en aan de Kanaalstraat 

een flat van zes verdiepingen. Dat is ons ook 

gepresenteerd. Wie verzint zo iets? 

 

En nu ga ik mijn ongenoegen uiten naar ver-

schillende instanties. Ik vind het huidige Rode 

Dorp een plan van de gemiste kansen. Er staat 

een nieuw stukje wijk. Waar kijkt hij op uit, foei-

lelijke blokwoningen. Dit had in het plan opge-

nomen moeten worden. 

Maar waarom gebeurt zo iets dan niet, vraagt u 

zich misschien af. Volgens mij komt dat door de 

postzegelversie die in de gemeente Gouda ge-

bruikt. Alles wordt kleinschalig aangepakt en 

door mensen die geen feeling hebben met de 

stad. Daarmee bedoel ik de ingehuurde krachten 

door de gemeente. Jaren geleden liepen wij met 

enkele leden van het wijkteam vanaf het stad-

huis op de markt richting station. Enkele inge-

huurde krachten liepen met ons mee en geloof 

me op de Kleiweg waren ze al verdwaald. En de-

ze mensen waren ingehuurd om advies te geven 

over wat wel en niet kan in het Nieuwe Park. 

 

Is er nog meer mis gegaan? Ja, de opzet van 

het plan is totaal mislukt. De woningen zouden 

gesloopt worden. De toenmalige bewoners zou-

den tijdelijk in een wisselwoning geplaatst wor-

den en terug kunnen keren. Landelijk gezien bij 

zulke projecten keert 30% terug. In het huidige 

nieuwe Rode Dorp zijn twee personen terugge-

keerd, van de 69 woningen maar twee perso-

nen. De oorzaak? Noem ze maar op. Nederland 

is het land van de molens. Sommige draaien 

traag maar in Gouda draaien ze vaak tegen de 

wind in. Mozaïek en de gemeente moeten eens 

goed om de tafel gaan zitten om dit in de toe-
komst te voorkomen. Een tip voor de gemeente: 

luister eens wat meer naar Mozaïek, deze men-

sen hebben wel feeling voor de stad en verstand 

van zaken. Bij een goed gesprek tussen deze 
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twee partijen hoeft in het vervolg de realisering 

van een plan geen acht jaar meer te gaan du-

ren. 

 

Voor de nieuwe bewoners een advies: probeer in 

je woonwijk saamhorigheid te kweken. Praat 

met elkaar en als er problemen zijn praat ze uit 

en los ze op. Tot slot een wens. Mijn wens is dat 

alle bewoners met net zoveel plezier zullen wo-

nen als ikzelf 55 jaar heb gedaan. 

 

DE DANSERES 
Door Ton Kooijman 

 

Woensdagmiddag 26 juni was er op het pleintje 

voor Gouwestein een gezellige bijeenkomst, met 

vooral bewoners. Het beeld ‘de danseres’ had 

zijn definitieve bestemming gekregen en dat 

werd feestelijk gevierd met een nieuwe onthul-

ling. Het beeld past prachtig bij de ambitie van 

onze wijk om plaats te bieden aan mooie beel-

den. In dit geval is er sprake van een terugkeer, 

omdat het beeld ook al een plek bij het oude 

Gouwestein had.  

 

Gerard Bakker is de ont-

werper en maker van het 

beeld en hij was aanwe-

zig. Zo’n twintig jaar ge-

leden kwam hij in het be-

zit van een aantal platen 

metaal en zag ook een 

filmpje van een Spaanse 

danseres in actie. Dat in-

spireerde hem tot het 

maken van een aantal 

schetsjes waarin de be-

weging van de japon goed 

tot uiting kwam en hij re-

aliseerde zich dat de metalen platen prachtig 

materiaal waren voor een beeld.  

 

Aan Gouwestein is een groep mensen verbonden 

die zich ‘De vrienden van Gouwestein’ noemt en 

die groep heeft het beeld vervolgens aan Gou-

westein geschonken. Bij de nieuwbouw is het 

tijdelijk verwijderd en daarna heeft de groep 

zich er opnieuw over ontfermd en het opge-

knapt. Het staat nu weer stevig verankerd voor 

de appartementen. 

 

Wat opvalt, is dat de kleur van het beeld vrijwel 

dezelfde is als die van de platen aan de gevel. 

Dat moet toeval zijn en heeft als nadeel dat de 

danseres ondanks de opvallende kleur toch wat 

wegvalt. Ik raad u aan het plein op te lopen en 

haar op een paar meter afstand te bewonderen.  

We doen net of het beeld van de wijk is en heb-

ben het ook al opgenomen in de beschrijving 
van de beeldenroute die u door de wijk kunt lo-

pen. U kunt de beeldenroute vinden op 

www.nieuwepark.nl 

BEWONERS OP BEZOEK BIJ DE 
BUREN 
Door Wilma Neefjes 

 

Veel bewoners van Huize Winterdijk kijken van-

uit hun woning uit op het naastgelegen school-

terrein van GSG Praktijkschool Het Segment. Er 

is een goede burenrelatie: bewoners hebben 

toegang tot het schoolterrein om zo via de 

kortst mogelijke route vanuit het huis o.a. de 

kerk op het Stationsplein te kunnen bereiken. 

Maar binnen kijken bij de buren, daar was het 

voor veel bewoners nog nooit van gekomen. 

 

Woensdag 26 juni om half elf haalden leerlingen 

van de school belangstellende bewoners van 

Huize Winterdijk op om hen een rondleiding 

door hun school te geven. Veel bewoners en 

leerlingen kenden elkaar al van de Hoogvlietex-

press op vrijdagmorgen. Het was een heel ge-

slaagde ochtend. Doordat het een praktijkschool 

is waar letterlijk de praktijk in en rond het ge-

bouw is gebracht, is er veel te zien. De gasten 

hadden veel vragen, die door de leerlingen met 

enthousiasme werden beantwoord.  

 

De oefenwinkel, techniek afdeling, de keuken en 

het restaurant, de afdeling zorg en welzijn met 

ziekenhuisbedden en kappersstoel, de afdeling 

om thuis zelfredzaam te zijn tot het leren van 

zelf je was doen aan toe en de afdeling plant en 

dier met o.a. de pony's, kippen en een moestuin 

waren in de rondleiding opgenomen. Het bezoek 

werd afgesloten met een kopje koffie. En met de 

afspraak: tot ziens volgend schooljaar! 

 

  
 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN 
GOUWESTEIN! 
 

Weekopeningen 

 Maandag 15 en 29 juli en 12 en 26 augustus 

om 10.30 uur in de Plaza door dhr. A. de 

Jong 

 

Weeksluitingen 

 Vrijdag 12 juli om 18.50 uur in de Plaza door 

Ds. A. Koster 

 Vrijdag 26 juli om 18.50 uur in de Plaza door 

Ds. B. Loonstra  
 Vrijdag 9 augustus om 18.50 uur in de Plaza 

door Ds. K. J. Visser 

 Vrijdag 23 augustus om 18.50 uur in de Pla-

za door Ds. H. E. J. van der Laan 
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Bijbelkring 

 Woensdag 3 juli in de Plaza om 14.30 

uur door Ds. C. van Duijn. 

Activiteiten voor in uw agenda: 

Woensdag 17 juli 

 10.00-12.00 uur Verkoop door “Lafi mode” 

in de Plaza  

 14.30 uur Middagconcert door “het Euterpe 

Ensemble” met cello, Piano, viool en dwars-

fluit in de Plaza. Entree leden Comfort à la 

carte € 3, niet leden € 5 incl. koffie/thee. 

Woensdag 28 augustus 

 16.00 uur Gezamenlijke Barbecue maaltijd. 

Bij mooi weer op het terras van Gouwestein. 

Bij kou binnen in het Restaurant. Bewoners 

Gouwestein € 5, Leden Comfort 

à la carte € 15, niet leden 

€17,50 incl. 2 drankjes. A.U.B. 

op tijd melden bij de receptie 

van Gouwestein. Ook gasten 

zijn van harte welkom! 

Vrijdag 30 augustus  

 9.30-12.30 uur Modeshow en verkoop door 

fa. Doorduijn in de Plaza. 

 

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 op nemen 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.  

 Voor het sluiten van de wand, het klaarzet-

ten 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 Grand café zoekt mensen voor de zater-

dag van 15.00-17.00 uur. 

 Bij het wandelen op zaterdagochtend van 

10.00-12.00 uur komen we handen en voe-

ten tekort! 

Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u 

verkrijgen bij 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 reser-

veren bij de receptie tel: 515655. 

 

 
 

BUURTBORREL GOUDS MAGNI-

FIEK 
Door Cees van Driel 
 

De voorspelling was 90% kans op regen, maar 

gelukkig viel het erg mee en het zonnetje 

scheen volop op zaterdagmiddag 29 juni tijdens 

de buurtborrel.  

 

Cyclus had hekken geleverd om de 

Verspuystraat af te zetten en zo konden op de 

straat de partytenten van de wijk gezet worden. 

Met een hele slinger van ballonnen was er direct 

een gezellige sfeer. 

 

Om 4 uur ging Aartjan suikerspinnen maken en 

Paul ging poffertjes bakken, de borrel kon be-

ginnen. Al gauw stroomden de bewoners van 

Gouds Magnifiek en aangelegen straten binnen. 

Iedereen nam wat mee om de feestvreugde te 

verhogen. Allemaal lekkere hapjes, loempia’s, 

wraps, noem maar op. Alice ging met de kin-

deren shirts versieren met stiften. 

 

 
 

Het was erg gezellig en heel goed om elkaar uit 

de buurt zo te spreken. Het is fijn om elkaar te 

kennen, zodat je ook bij elkaar aan kunt klop-

pen als er eens wat is. Voor we het wisten was 

de tijd omgevlogen. Met voldoende hulp was de 

straat weer gauw opgeruimd. Absoluut de moei-

te waard om volgend jaar weer te organiseren! 

Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. 

 

Voor degene die raadt hoeveel poffertjes er ge-

bakken zijn op deze middag staat een lekker 

flesje klaar. Mail het aantal naar: Goudsmagni-

fiek@gmail.com. 

mailto:Goudsmagnifiek@gmail.com
mailto:Goudsmagnifiek@gmail.com
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MAATREGELEN VAN BERGEN  
IJZENDOORNPARK / AANPASSIN-

GEN OP DE KORTE TERMIJN 
Door de Groencommissie 

 

De Groencommissie en de Gemeente zijn een 

paar jaar verder. Jaren waarin veel is gepraat, 

gewikt en gewogen. Niet altijd zaten we op een 

lijn en daarnaast was ook het krappe budget en 

de kosten van het beheer bepalend voor de keu-

ze. Als Groencommissie hebben wij in de bijeen-

komsten de bewonerswensen naar voren ge-

bracht en verdedigd. Regelmatig is hiervan ver-

slag gedaan in de wijkkrant (zie wijkkranten van 

mei en juni/juli 2012).  

 

Op de bewonersavond van 2012 en van 2013 

heeft Marianne Driehuijs (afdeling Ruimtelijk be-

leid en advies gemeente Gouda) de visie en 

maatregelen gepresenteerd. Hierbij is o.a. ge-

bruik gemaakt van de aanbevelingen uit het cul-

tuurhistorische onderzoek. Uitgangspunt van de 

maatregelen is het behoud van het oorspronke-

lijke karakter van het park.  

 

Bij het aanpassen van heestervakken spelen so-

ciale veiligheid/voldoende overzicht en een rus-

tiger (minder rommelig) beeld een belangrijke 

rol. De zichtlijnen zullen worden hersteld en er 

zullen doorkijkjes worden gemaakt. In het land-

schapsdeel staat een aantal kleine bomen, die 

niet bijdragen aan een fraai beeld en de open 

ruimten in het park verstoren. Deze bomen 

worden verwijderd. Bij de entree vanaf het sta-

tion zal het trottoir (aan de zijde van de Cra-

bethstraat) worden verlegd zodat er een groene 

berm kan worden gemaakt (lange termijn maat-

regel). De gevarieerde boombeplanting voor het 

hoge kantoorgebouw wordt geleidelijk vervan-

gen door één soort in de vorm van een laan. 

Langs de rijweg in het landschapsdeel is een en-

kele laan in één soort (moeraseik) aan de bui-

tenzijde het uitgangspunt.  

 

De vierhoeken van de kruising Winterdijk/van 

Bergen IJzendoornpark krijgen een uniforme in-

richting, zodat in de beleving het groen van het 

ene parkdeel doorloopt in het groen van het an-

dere parkdeel en er een groene verbinding ont-

staat. Langs de rijweg in het geometrische deel 

van het park is een enkele laan in één soort 

bomen (moeraseik) aan de binnenzijde uit-

gangspunt. De eilanden in beide parkdelen wor-

den weer eyecatchers. Bloeiende klimplanten 

worden daar aangeplant evenals bloeiende 

heesters (lange termijn maatregel). De borders 

met eenjarige perkplanten in het landschapsdeel 

worden vervangen door vaste planten. In het 
geometrische deel worden de rozen aan de kop-

se kant van de vijver gehandhaafd. Tevens wor-

den aan de lange kant van de vijver borders met 

vaste planten met veel bloeiwaarde toegevoegd. 

Een overzicht van de maatregelen die op de kor-

te termijn, najaar 2013/voorjaar 2014 zullen 

worden uitgevoerd, vindt u hieronder. Alleen 

daarvoor is een budget. De overige maatregelen 

die noodzakelijk zijn om het volledig plan te rea-

liseren zijn verschoven naar de lange termijn. 

Hiervoor moet nog een budget worden gevon-

den. De niet beschreven nummers op de kaart 

horen bij die lange termijn maatregelen. 

 

Wanneer er staat “vervangen” of “verwijderd” 

betekent dit dat de boom wordt verplant, indien 

elders een locatie te vinden is. Wanneer dit niet 

mogelijk is, wordt de boom omgezaagd. 

 

De nummers bij de foto’s corresponderen met 

de nummers op het kaartje. Ga voor het kaartje 

en de foto’s in kleur (beter herkenbaar) naar 

website: www.nieuwepark.nl/nieuws/  

 

11 

Ter plekke van de coniferen (t.o. huisnrs. 14 en 

15) wordt de hoge beplanting omgevormd naar 

lage beplanting. Doel: doorkijk maken naar de 

fraaie huizen (en andersom naar het park). 

 

 
 

12 

De meidoorn wordt vervangen door een boom 

van elders uit het park. De sierkers wordt 

vervangen door heesters. 

 

13-14-15 

De sierkers wordt vervangen door heesters. 

Hoge heesters worden vervangen door lage 

sierbeplanting en de Italiaansepopulier wordt 

verwijderd. Doel: een doorkijk maken naar de 

Van Swietenstraat en vanuit de straat naar het 

park. 

 

16 

De Spaanse aak en de es worden verwijderd om 

de zilver esdoorn beter in beeld te brengen. Het 

gaat hier waarschijnlijk om de oudste boom van 

het park. 
 

17 

Treurmoerbei (restant) verwijderen.  

http://www.nieuwepark.nl/nieuws/
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18  

De zilver esdoorn, hangend over het water, en 

de gouden regen worden verwijderd om de 

moerascipres en zilver esdoorn vrij in beeld te 

brengen. Doel: bruidsbrug vanaf de weg in 

beeld brengen. 

 

19 

De groen beuk in zuilvorm wordt verwijderd. 

Deze zuilvormige boom past niet in de stijl van 

het park. Doel: het behoud van het karakter van 

het park. De jonge trompetboom wordt 

verwijderd t.g.v. de oude trompetboom. 

De met vaste planten opgesierde boomspiegels 

zullen ondanks eerdere berichten hierover 

worden gehandhaafd. 

 

20 

De twee zoete kersen (vlak naast huisnr 31) 

worden verwijderd. Hiervoor in de plaats worden 

twee moeraseiken aangeplant. Doel: laan 

beplanting langs de rijweg. 

 

22 

Het plantvak met Taxus wordt verwijderd. Doel: 

een doorkijkje naar de waterpartij. Bovendien  

past deze boom niet in de stijl van het park. 

 

23 

De drie Japanse notenbomen worden 

verwijderd. Hiervoor in de plaats worden vier 

moeraseiken  aangeplant. Doel: laanbeplanting 

langs de rijweg. 

 

24  

De overhangende treurwilg wordt verwijderd om 

de jonge treurwilg de mogelijkheid te geven zich 

goed te ontwikkelen. De slechte trompetboom  

wordt verwijderd. 

De iepen in het plantvak worden verwijderd. 

Doel: doorkijkje creëren. 

 

25  

De Japanse sierkers en de es worden 

verwijderd. 

 

26 

De bolesdoorn en de groene beuk in zuilvorm 

worden verwijderd. Deze bomen passen niet in 

het karakter van het park. 

 

In de volgende wijkkrant vindt u een overzicht 

van de maatregelen in het geometrische deel 

van het park. 
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KOM ERBIJ 
25 september - 5 oktober 
Door Anne-Marie Blok 

 

Hou kunnen we met kleine simpele acties zelf 

iets doen om eenzaamheid in Gouda bij met 

name ouderen te verminderen? Dit was het uit-

gangspunt van 2 Goudse bruispunten, om in 

samenwerking met Coalitie Erbij, een aantal ac-

tiviteiten te gaan organiseren in de week van 26 

september tot 5 oktober. 

 

Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband tus-

sen een aantal landelijke organisaties uit de 

zorg en welzijnssector, die een vuist willen ma-

ken tegen de groeiende eenzaamheid in ons 

land. Coalitie Erbij bestaat sinds 2008, inmiddels 

hebben vele landelijke en lokale organisaties 

zich bij de coalitie aangesloten. De kernleden 

van de coalitie: Zonnebloem, Leger des Heils, 

Sensoor, Resto van Harte, Humanitas, MOgroep 

en Nationaal Ouderen Fonds. Coalitie Erbij 

steunt door samenwerking van haar leden, 

mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te 

vereenzamen en maakt de samenleving bewust 

van de betekenis van eenzaamheid en van het 

belang eenzaamheid zoveel mogelijk te beper-

ken. 

 

De week van de eenzaamheid is een gerichte 

poging om mensen met weinig contacten zoveel 
mogelijk te bereiken, en contactarme mensen in 

de gelegenheid te stellen nieuwe contacten op 

te doen en/of bestaande contacten te verster-

ken. Gouda behoort tot een van de tien koplo-

persteden van Coalitie Erbij. In deze steden 

werken lokale organisaties nauw samen met als 

thema eenzaamheid, en vindt een lokale week 

tegen de eenzaamheid plaats met veel activitei-

ten ondersteund door Coalitie Erbij. 

 

In het Goudse bruispunt zijn een aantal ideeën 

gebrouwen en in voorbereiding; ik noem er en-

kele:  

 “straatje om” sluit aan bij een avondwande-

lingetje; 

 “Dinerestafette”, nodig buurtgenoten uit die 

u nog niet zo goed kent voor een maaltijd of 

een kop koffie, geef een pollepel door en 

vraag hen hetzelfde te doen;  

 “Buurtfilmhuis”, huur maandelijks een dvd 

en nodig een aantal mensen uit om deze 

samen te bekijken. 

 

Er zijn contacten met Gouwestein om in sep-

tember een informatieavond te organiseren sa-

men met het Palet Welzijn. Meer over deze acti-

viteiten in de wijkkrant van september. 

Wilt u als vrijwilliger willen aansluiten bij een 

van de acties of wilt u meer informatie?  

Anne-Marie Blok-Schoonderwoerd, 0182-

672141, wlb@xs4all.nl. 

 

 

Oussama Harrachi is een jaar of elf en woont in 

de Max Havelaarstraat. Hij stelt voor een soort 

tentenkampje te organiseren voor ouders en 

kinderen op het grasveldje aan de Noorder-

straat.  Daar moeten we maar eens over naden-

ken. Die plek is wel heel erg klein, dat wordt 

dan een miniatuurkampje. Maar misschien is er 

wel een beter plekje te vinden als er belang-

stelling voor is.  

 

 
DE AALSCHOLVERS IN HET PARK 
Door Toos van der Gaarden 

 

Als we willen weten waarom de Aalscholvers een 

plekje in het Park hebben gekregen, moeten we 

een stukje teruggaan in de geschiedenis van 

Gouda. Deze burgemeester Van Bergen IJzen-

doorn kreeg een monument in het Houtmans-

plantsoen, waarop ook een aalscholver staat af-

gebeeld. We weten niet precies waarom, maar 

waarschijnlijk vond hij het een mooie vogel. 

Destijds kwam de aalscholver veel voor in deze 

streken en nu zien we hem ook steeds vaker in 

het park. Het is een indrukwekkende zwarte vo-

gel zo tussen de 80 en 100 cm lang en kan wel 

een spanwijdte bereiken van 1 meter 50.  

 

Het idee om een beeld van de aalscholver in het 
park te plaatsen ontstond tijdens de viering van 

honderd jaar Nieuwe Park. Via de wijkkrant is 

het idee kenbaar gemaakt en is men op zoek 

gegaan naar gelden: door een anonieme gift van 

mailto:wlb@xs4all.nl
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duizend euro en door het idee van Marrianne 

Waalwijk om kleine bronzen beeldjes van de 

Aalscholver te maken, waarop men in kon teke-

nen. Een deel van het geld was voor het grote 

beeld bestemd en zo kon de eerste aalscholver 

uiteindelijk gerealiseerd worden.  

 

Dat je niet zomaar een beeld in het park mag 

plaatsen werd al snel duidelijk. Eerst moesten er 

de nodige vergunningen aangevraagd worden 

bij de gemeente, waar een behoorlijk bedrag 

voor moest worden betaald. Omdat het park een 

groen monument is was er ook een monumen-

ten- en een bouwvergunning nodig. Er moesten 

heel wat tekeningen en papieren overlegd wor-

den. Ook voor het ‘lenen’ van de oorspronkelijke 

aalscholver van het monument in het Hout-

mansplantsoen moest aardig wat geld aan de 

gemeente worden betaald. Gelukkig kon het 

beeld toch in het park geplaatst worden. Door 

een financiële meevaller vanwege een onver-

wachte subsidie voor de viering van 100 jaar 

Park kon er een tweede aalscholver bij geplaatst 

worden. Nu staan ze daar heel mooi samen, 

weerspiegeld in het water van de vijver. Intus-

sen hebben ze samen huisvesting gegeven aan 

kunstminnende waterkipjes die daar hun nest 

hadden gebouwd. 

 

 

 
HOOGVLIETEXPRESS –  

leerlingen bedankt! 
Door Wilma Neefjes 
 

Vorige week hebben we de vierde klas leerlingen 

van docente Willy Oranje van GSG Praktijk-

school Het Segment bedankt voor hun hulp bij 

de boodschappenservice het afgelopen school-

jaar. Volgend schooljaar (september) zal een 

nieuwe groep het vrijwilligersteam uit de wijk op 

vrijdagmorgen versterken. Samen kunnen we er 

voor zorgen dat er een helpende hand aanwezig 

is om het boodschappen halen voor ook de min-

der mobiele of slechtziende bewoners in de wijk 

mogelijk te maken en de ochtend door een stuk-

je extra service als een kopje koffie in de hal, 

bijna een uitje te maken. De boodschappen-
dienst wordt in de zomermaanden volledig bege-

leid door vrijwilligers uit de wijk. 

 

Want natuurlijk gaan we ook in de vakantieperi-

ode door op vrijdagmorgen in het vaste rijsche-

ma: 

 9.30 uur vertrek Julianastaete in de Korte 

Akkeren 

 10.00 uur vertrek zorgcentrum Gouwestein 

 10.30 vertrek Huize Winterdijk 

 

De bussen zijn soms iets vroeger op locatie, dus 

op tijd aanwezig zijn is gewenst. De busdienst 

wordt betaald door supermarkt Hoogvliet. Heeft 

u interesse om op vrijdagmorgen ongeveer een 

keer per twee / drie weken mee te helpen? 

Neem dan contact op met Wilma Neefjes, tel. 

0182 515354. 

 

CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

De dames van creacafé zijn 

even met vakantie. 

11 september zijn we er weer in 

het Grand café van Gouwestein. 

Vanaf 19.00 staat de koffie en 

thee ( ook verse muntthee) weer klaar. We zijn 

nog bezig het programma in te vullen. Om 

19.30 tot 21.30 gaan we creatief aan de slag. 

Als u een leuke hobby heeft en ons daarover iets 

wilt vertellen of laten zien bent u van harte wel-

kom! info@marriannekunstidee.nl 

We zien u graag weer in september!  

 

 
 

NIEUWE INVULLING PLANTEN-

BAKKEN 
Door Wilma Neefjes 

  

Afgelopen maand heeft een groep betrokken 

Gouwenaars op initiatief van wijkteam Nieuwe 

Park (Manon Vonk) en Gouda Bruist (Mirjam 

Wagendorp) de plantenbakken langs de Vrede-

best en het Stationsplein gevuld met nieuwe 

vaste planten. In vier uur tijd was het onkruid 

en afval (vooral heel veel peuken) verwijderd uit 
de bakken, nieuwe voedselrijke grond toege-

voegd en nieuwe planten gepoot. Daarnaast is 

direct rondom de plantenbakken flink geschrobd 

mailto:info@marriannekunstidee.nl
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met de bezem om de straat een stukje schoner 

te maken.  

 

Vele handen maken licht werk 

 

Het was in 2007 dat de Gemeente op verzoek 

van het wijkteam Nieuwe Park het stationsge-

bied met hen ging schouwen. Een uitbreiding 

van de fietsenstalling op de groene zone rond de 

monumentale platanen was gepland. Het wijk-

team erkende de noodzaak tot uitbreiding van 

de stallingmogelijkheden, waarbij zij het liever 

bijvoorbeeld langs de spoordijk had gezien. Het 

wijkteam pleitte toen vooral voor een aanpak 

van het gebied om verdere verrommeling te 

voorkomen. Schoonmaken en verven in de 

Goudse groene kleur van de lantaarnpalen; 

plaatsen van duidelijke bewegwijzering naar de 

binnenstad, verwijderen van onnodige borden 

en plaatsen van afvalbakken in de stijl van de 

binnenstad waren een aantal van de actiepunten 

die toen werden afgesproken. En compensatie 

van het groen rond de bomen in de vorm van 

aantrekkelijke plantenbakken. Enorme niet te 

verplaatsen bakken verschenen, persoonlijk niet 

mijn smaak en te groot voor de smalle stoep bij 

de ABN AMRO, maar met een aantrekkelijke in-

vulling in ieder geval een kleurrijk accent in het 

gebied. Echter het vervangen en bijhouden van 

het groen bleef achterwege, waardoor de bak-

ken een sta in de weg werden. Het wijkteam 

heeft tijdelijk samen met bloemist Gorissen de 

invulling op zich genomen met seizoensgoed. Nu 

is er een gratis groenplan gemaakt door een 

deskundige betrokken Gouwenaar, eigenaar van 

bureau RIS kantoorhoudende bij De Goudse, 

met vaste planten. Daarnaast zijn er bakken op 

maat gemaakt en opgehangen langs de railing 

bij de Spoorstraat door een vrijwilliger uit Nieu-

we Park. De intens rode kleur vrolijkt de omge-

ving direct op. Meerdere (nieuwe) ondernemers 

in het gebied zullen zorgen voor een gietertje 

water op zomerse dagen. Met elkaar zorgen we 

er zo voor dat, in afwachting van een goed plan 

voor het zuidelijk stationsgebied, het stadsen-

tree rond het station niet verder achteruit gaat. 
  

Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door 

bijdragen van SOG, het wijkteam en De Goudse. 

 
 

 
 

NIEUWE RODE DORP IN DE BLOE-
METJES GEZET 
Door Peter Schönfeld en Ton Kooijman 

 

Zaterdagmiddag 22 juni werd ons nieuwe Rode 

Dorp officieel geopend. Een half jaar nadat de 

laatste woningen zijn opgeleverd. En ook op een 

moment dat de werkzaamheden langs de Win-

terdijk voor een nieuwe riolering zijn afgerond. 

In de planning was meegenomen dat we natuur-

lijk op prachtig weer mochten rekenen, met een 

net begonnen zomer. Om dat gelijk maar af te 

ronden: het was geen best weer, regenachtig, 

aan de frisse kant en behoorlijk veel wind. Dat 

laatste had ook effect op de tenten die waren 

opgebouwd. Niet alle palen zijn recht gebleven 
en er moest meer dan normaal getuid worden. 

Dan leer je overigens de nieuwe bewoners wel 

snel kennen, want overal kwam materiaal van-

daan om de tenten toch overeind te houden en 
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met succes; de tenten hebben het gehouden, de 

geluidsinstallatie is droog gebleven en ook de 

vele lekkere hapjes die de buurt had bereid 

konden in de bedoelde kwaliteit worden opgege-

ten. 

 

Met de nieuwbouw is Hoogvliet uit dat gebiedje 

verdwenen, maar dat was deze middag niet 

merkbaar.  Want Hoogvliet trad op als gulle 

sponsor met hapjes en drank. Bedankt! Aan 

sponsors was geen gebrek want Dura Vermeer 

als de bouwer en Mozaïek Wonen als de op-

drachtgever stelden voor deze opening geld be-

schikbaar.  

 

 
 

Er waren veel activiteiten. Monique Havelaar en 

Piet Verhage hadden een heel leuke puzzeltocht 

in elkaar gezet door het hele gebied, met veel 

vragen die op een ludieke manier beantwoord 

moesten worden. Een groot opblaasbaar spring-

kussen waar alle kinderen van de wijk tegelij-

kertijd  hun energie kwijt leken te kunnen. Al 

eerder zijn we begonnen om geveltuintjes te 

pushen.  

 

Op de Dag van het Park konden daarvoor plant-

jes besteld worden. En ook nu weer was er een 

enorme verscheidenheid van kleine en grotere 

planten te koop tegen sterk gereduceerde prij-

zen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Het 

leek wel of veel bewoners op dit moment ge-

wacht hadden en of ook de architect al jaren ge-

leden wist dat dit initiatief er aankwam. De hui-

zen in het Rode Dorp hebben langs de voorgevel 

een iets verhoogde rand van anderhalve tegel 

breed. En die tegels zijn er makkelijk uit te ha-

len. Stort vervolgens een beetje aarde, koop bij 

het kraampje wat planten en klaar is Kees, en 

ook Hammed. Zaterdagmiddag 22 juni zijn er in 

onze wijk heel veel mooie geveltuintjes bijge-

komen. Zoals al eerder gemeld gaan we in sep-

tember vaststellen welke geveltuintjes er het 

mooist uitzien. Dat laten we aan de Groencom-

missie over. Maar het Rode Dorp levert heel wat 

kandidaten op. De gevels kregen nog meer aan-

dacht, want de wijk stimuleert ook de aanschaf 
van gevelkasten waar gierzwaluwen kunnen 

nestelen. Want die vogels hebben het moeilijk. 

Daar zijn er tien van verkocht en als u alsnog 

wilt meedoen kan dat. 

  

  
 

Ook de jeu de boules baan is officieel geopend. 

De drie sponsoren, Jac. Bezemer, Gouwestein 

en het Wijkteam vormden een team tegen be-

woners van het Rode Dorp. Er werd een echte 

wedstrijd gespeeld die glansrijk door Het Rode 

Dorp gewonnen is. De uitslag was 13-4. Daar-

mee is de baan ingegooid en we hopen dat veel 

bewoners uit de hele wijk er gebruik van gaan 

maken.  

 

Om vijf uur vond de officiële opening plaats, 

rondom de kopgevel bij het speelplaatsje. Daar 

waren drie rechthoeken afgedekt van hetzelfde 

formaat als de ramen in die gevel. En de wind 

zorgde ervoor dat al voortijdig zichtbaar was dat 

er foto’s hingen van het oude Rode Dorp. Ach-

tereenvolgens voerden het woord: Peter 

Schönfeld, voorzitter wijkteam, Piet IJsselsteijn, 

vroegere bewoner van de wijk en voorzitter van 

de commissie die namens de bewoners van het 

toenmalige Rode Dorp de bouw heeft begeleid, 

Ben Peters van Mozaïek Wonen en Wethouder 

Hans van den Akker. Het leverde een mooi 

plaatje op van honderd jaar woningcoöperatie 

en de worsteling om tot dit nieuwe wijkje te 

komen. Een stukje van dit moeizame proces be-

schrijft Piet in een aparte bijdrage.  

 

De drie panelen werden vervolgens met enige 

moeite onthuld door Piet, de wethouder en door 

twee van de jongste nieuwe bewoners (op de fo-

to net zichtbaar achter de wethouder). Door de 

harde wind was een stevige bevestiging van de 

bedekking nodig en daar waren de trekkoordjes 

niet op berekend. Uiteindelijk werd een drieluik 

van prachtige foto’s zichtbaar ter herinnering 

aan het vorige wijkje dat het zo’n negentig jaar 

heeft uitgehouden. Zo wordt een wandelingetje 

daar zeker de moeite waard. En er komt nog 

een grote foto te hangen op de hoek van de 

Spoorstraat en de Ferdinand Huyckstraat. 

 

Vervolgens lieten kinderen zien dat er ook heel 

wat acrobatisch - en danstalent is komen wo-
nen, met een leuke eerder die middag ingestu-

deerde streetdance onder leiding van Malika 

Vermeij. Daarna werden alle flessen geopend en 
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schalen uitgestald. Dat leverde een goed ver-

zorgde afsluiting op van een heel leuke middag.  

 

 
Na de onthulling lieten de kinderen rode ballonnen op 

 

Tot slot willen we Monique Havelaar, Malika 

Vermeij, Manon Vonk, Azzouz en Hannan 

Khoukhi en hun tweeling, Mohammed Baldane, 

Pieter Verhage en alle andere bewoners die ge-

holpen hebben heel hartelijk danken voor hun 

bijdrage aan de organisatie van dit feest. 

 

Er zijn bij de fotospeurtocht drie groepjes van 

drie personen geweest die precies hetzelfde 

aantal goed en/of fout hadden. Deze kinderen 

hebben dus eigenlijk een gedeelde eerste plaats. 

Inmiddels hebben alle kinderen een cadeautje 

gehad. Daarom noemen wij de namen van deze 

kinderen in de wijkkrant. 

 Niëma, Ousama en Nabil                     

 Tanisha, Sam en Mariem 

 Mohammed, Ayoub en Mounssif  

 

Jullie allemaal bedankt voor jullie inspanningen 

Een heel mooie prestatie!!!!! 

 

VOLTOOIING HERINRICHTING 

WINTERDIJKGEBIED EN RIOOL-
VERVANGING IN ZICHT  
Door Peter Schönfeld 
 

Halverwege juni is de Nederhorststraat weer be-

rijdbaar voor al het verkeer. Ballast Nedam is nu 

begonnen met het laatste stuk van het riool pro-

ject: het oostelijke deel van de Kanaalstraat 

tussen de Majoor Fransstraat en de Nederhorst-

straat. Hopelijk is dit laatste stuk vóór de bouw-

vakvakantie gereed. Uiteindelijk heeft het totale 

project ongeveer een jaar geduurd. Dit is twee-

maal zolang als oorspronkelijk gepland. Het 

blijkt steeds weer dat de ondergrond van dit 

deel van Gouda en waarschijnlijk de meeste de-

len van onze stad heel moeilijk zijn om in te 

werken. Ondanks het feit dat de duur van het 

project zo is uitgelopen moet gezegd worden dat 
de bewoners ruim geduld getoond hebben, maar 

ook dat Ballast geprobeerd heeft de overlast 

voor de bewoners zo gering mogelijk te laten 

zijn. Nu alle misère achter de rug is mogen we 

wel tevreden zijn dat onze wijk in zijn geheel er 

weer mooi bij ligt ondanks het feit dat er een 

crisis in ons land is en geld voor dit soort zaken 

heel schaars is. Ook het feit dat het Rode Dorp 

nu klaar is, heeft het aanzicht van onze wijk 

enorm verbeterd. 

 

Er is nog één onderdeel van het herinrichtings-

plan dat nog niet goed is afgerond. Dat is de 

manier waarop Ballast het onderdeel “groen” 

heeft achtergelaten. Hierover zal in de komende 

maanden nog behoorlijk veel te doen zijn. 

 

BEELDENTENTOONSTELLING ZO-

MER 2014 IN NIEUWE PARK???  
Wie wil helpen het te realiseren??? 

 

Het wijkteam heeft het plan opgevat om zomer 

2014 een beeldententoonstelling te organiseren 

in het Van Bergen IJzendoornpark. De locatie 

van het park is hier erg geschikt voor en boven-

dien ligt het dicht bij het station voor eventuele 

bezoekers van buiten de stad. We zouden de 

tentoonstelling kunnen openen op de Dag van 

het Park van 2014. Museum Gouda is bereid 

medewerking aan de tentoonstelling te geven.  

 

Als je dit een leuk idee vindt en aan de realisatie 

hiervan wilt meewerken neem dan contact op 

met Peter Schönfeld 0641836684. 

 

DE HERPLAATSING VAN DE ZON-
NEWIJZER IN EEN STROOMVER-

SNELLING 
Door Peter Schönfeld 

 

In de afgelopen maand is de re-

paratie en herplaatsing van de 

Zonnewijzer in een stroomver-

snelling gekomen. Allereerst kan 

geconstateerd worden dat de fi-

nanciën voor het Zonnewijzer 

Project rond zijn. Dankzij een bijdrage van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds, van Bunnik’s Lo-

gistics en daarnaast een schenking van de Stich-

ting Jac. Bezemer aan de bewoners van het van 

Bergen IJzendoornpark ten bate van de Zonne-

wijzer is er voldoende geld om de reparatie en 

herplaatsing van de Zonnewijzer te laten door-

gaan. 

 

Daarom is het Goudse bedrijf Slangen staal af-

gelopen maand begonnen met de reparatie en 

heeft die in twee weken tijd naar volle tevre-

denheid van het wijkteam voltooid. De gerepa-

reerde Zonnewijzer ligt nu te wachten om ge-

verfd te worden in de uiteindelijke kleuren om 
daarna de specifieke cijfers en tekens te krijgen. 

Dit onderdeel van het werk zal door het wijk-

team en andere vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Wel doe ik hierbij een oproep aan een ieder die 
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weet hoe je zonnewijzers moet beschilderen en 

waar de tekens moeten komen. Wel hebben we 

natuurlijk veel foto’s van de oude Zonnewijzer, 

maar expertise op dit gebied is zeker welkom. 

Het verven en de becijfering zullen in de ko-

mende maanden worden uitgevoerd. 

 

Het aanleggen van de fundering (de Zonnewijzer 

met sokkel weegt 8 à 9 ton) zal ook door het 

wijkteam worden uitgevoerd met de nodige hulp 

van de Goudse Betoncentrale. De gemeente 

heeft toegezegd het transport voor haar reke-

ning te zullen nemen. 

 

Het is de bedoeling deze herfst de Zonnewijzer 

te plaatsen op haar nieuwe locatie op de kop 

van het Van Bergen IJzendoornpark. 

 

 
 
WERKZAAMHEDEN STEDIN GEREED 
Door Wilma Neefjes 

 

Het begon met een voor bewoners geheel on-

verwachte zogenaamde gestuurde boring in april 

2013 van het Van Bergen IJzendoornpark naar 

het Nonnenwater om een buis voor nieuwe elek-

triciteitskabels te plaatsen. Een enorme indruk-

wekkende installatie verscheen op de ronding 

in/op het rozenperk van het park nabij de Gou-

we. Begin mei is, na een voor bewoners georga-

niseerde informatiebijeenkomst, het werk ver-

volgd met minder intensieve werkzaamheden 

zoals het graven van goten en verder trekken 
van nieuwe kabels en verwijderen van oude ka-

bels in o.a. het fietspad langs de Nieuwe Gouwe 

O.Z. en de oprit van het park. Op 14 juni ver-

dwenen de omleidingsborden voor autoverkeer  

 

Zoals gepland zijn de werkzaamheden in op-

dracht van Stedin op 12 juli a.s. gereed en zul-

len de bouwkeet en ander bouwmateriaal ook 

zijn verwijderd. In een later stadium, nadat de 

grond weer is ingeklonken, wordt het wegdek / 

fietspad, waar nu tijdelijk klinkers liggen, defini-

tief afgewerkt en misschien ook de witte stoep-

tegels vervangen door de "gewone" grijze? 

 

Als er nog vragen / opmerkingen zijn die u als 

omwonende kwijt wilt bij Stedin: mevrouw L. 

Rietveld, omgevingsmanager/woordvoerder na-

mens Stedin, is hiervoor het aanspreekpunt: tel. 

06 27894800. 

 

PS De na het rioolproject in 2010 geplante rozen 

hebben nooit zo langdurig en sterk van kleur 

gebloeid als de rozen die er vele jaren daarvoor 

stonden. In een aantal privé tuinen hebben en-

kele geredde rozen een tweede leven gekregen. 

Maar nu, na vier keer verpoten is het helemaal 

niet veel meer. Ik hoorde van de groengroep 

van het wijkteam dat we in de volgende wijk-

krant informatie krijgen over de herinvulling van 

de perken in het park. Of we weer de echte 

groot bloemige dieprode lang bloeiende rozen 

krijgen?  

 

BILJART EN DENKSPORTCENTRUM 
Door Ton Kooijman 
 

Het lijkt er 

vrijwel altijd 

op dat onze 

wijk eindigt 

bij de Neder-

horststraat 

maar dat is niet zo. Ook het gebied daarachter 

tot aan het Hamstergat hoort erbij. Zo hebben 

we enige tijd geleden voor dat stuk een nieuw 

bestemmingsplan mogen beoordelen. Nu is er 

iets aan de hand met meer betekenis. Jan de 

Hoog is een zeer succesvol zakenman en een 

enthousiast bridger en biljarter. En hij vond dat 

zijn biljartclub een beter onderkomen verdient. 

Dat wordt dan ook goed aangepakt. Hij heeft 

een pand gekocht op het bedrijventerrein vlakbij 

het veld waar honden worden gedresseerd (net 

onder het spoor door) en daar is plaats voor zo-

wel biljarters als bridgers. Er komt één biljart-

club spelen en de clubs die nu in de Mammoet 

bridgen komen allemaal over. Ook schakers en 

dammers krijgen er een onderkomen. Dus onze 

wijk is met ingang van het nieuwe seizoen een 

prachtig denksport- en biljartcentrum rijker. Met 

parkeerruimte en alle faciliteiten die je maar 

kunt bedenken. Als u één van die sporten wilt 

gaan beoefenen (of beide, dat zal Jan nog leuker 
vinden) kom dan eens langs. Er wordt nu hard 

gewerkt om alles op tijd tot in de puntjes klaar 

te hebben. Dat kunt u bekijken op 

www.bjcgouda.nl. 

http://www.bjcgouda.nl/
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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 646464 

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 – 

Dawid Jarzynka, Hélène Servaesstraat 2, tel. 359162 

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, tel. 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 

8 juli 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 aug 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

2 sept 19.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

11 sept. 19.00 uur Creacafé Gouwestein 
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