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VAN HET WIJKTEAM /  
VAN DE REDACTIE 
Door Ton Kooijman 
 

Het is nu half oktober, mijn tuin staat onder wa-

ter, de herfst is echt begonnen. Maar niet in de 

wijk. Dit nummer staat weer vol met activitei-

ten, waarvan we de belangrijkste op het voor-

blad hebben gezet.  

 

Laten we ze even langslopen. Op 2 november 

organiseren we opnieuw Halloween, sinds een 

paar jaar een van de hoogtepunten in het jaar. 

De vriendelijke griezeligheid wordt dit keer nog 

verhoogd door de tocht in het donker te maken. 

Vergeet niet om u en vooral ook uw kinderen 

aan te melden. 

 

Op 6 november houden we ’s avonds een bij-

eenkomst in Gouwestein. Onderwerp is het zui-

delijk stationsgebied. U herinnert het zich: we 

waren tegen de plannen die eerder dit jaar wer-

den gepresenteerd en vinden dat we nu zelf als 

wijkbewoners aan de beurt zijn. Er is een groep-

je gevormd dat zich aan uw ideeën wil laven. 

Dus een ieder die hierover wat te melden heeft: 

kom 6 november naar Gouwestein.  

 

Vrijdagmiddag 8 november organiseren eind-

examenleerlingen van de Goudse Waarden een 

bingo middag aan de Kanaalstraat. Dat is de 

eerste middag van een hele serie dit schooljaar 

met verschillende onderwerpen. Een ieder die 

dit leest en denkt ‘wat leuk’ moet ook de vol-

gende stap zetten. Namelijk: zich aanmelden. In 

de opdracht van de leerlingen zit ook dat ze er-

voor moeten zorgen dat u de zaal bereikt, dus 

laat ze maar zwoegen.  

 

Woensdag 13 november een nieuwe Crea-avond 

(noteert u standaard de tweede woensdag van 

de maand in uw agenda). Deze activiteit ver-

dient meer belangstelling, dus kom eens kijken. 

Dit keer krijgen de vogels in de winter aandacht. 

En u kunt zelf aan de slag.  

 

Het gaat goed met de zonnewijzer. Op 23 okto-

ber zetten we de eerste stap voor de plaatsing. 

Dan wordt het fundament gelegd en komt de 

sokkel op zijn plaats. Een week later zetten we 

de zonnewijzer zelf neer. Als laatste brengen we 

de urenmarkering aan. Voor meer informatie 

verwijs ik u naar het artikel in dit nummer. En 

natuurlijk komen we in volgende nummers uit-

gebreid terug op de geschiedenis die aan de 

zonnewijzer vast zit.  

 

In het vorige nummer meldde ik dat we al jaren 
wachten op de realisatie van de toezegging om 

het fietspad onder het spoor richting zwembad 

te verbreden. Een paar weken later kregen we 

de opgewekte mededeling dat de verbreding het 

komende voorjaar wordt aangepakt. In dit 

nummer leest u er meer over. Al eerder gaat de 

gemeente bij het Hamstergat aan het werk. Een 

vrij ingrijpende reconstructie om tot een betere 

verkeersdoorstroming te komen. Tijdens de 

werkzaamheden zal dat wel anders liggen, ben 

ik bang.  

 

Wie heeft het over een rustige wijk?  

 

PRIJSUITREIKING   

GEVELTUINTJE 2013 
Door Trudie Galama, lid groencommissie 

 

De familie Dongelmans neemt de cadeaubon blij 

verrast in ontvangst. Supertrots zijn zij op wat 

aan hun voor- en achtergevel groeit en bloeit en 

natuurlijk ook op het grote bloemenperk in het 

grasveld dat zij samen met een andere bewoner 

van de Merijntje Gijzenstraat hebben aangelegd.  

Zij vinden de prijs een aansporing om ook vol-

gend jaar weer mee te dingen naar de prijs voor 

het mooiste geveltuintje.  

 

 
 

 

BEWONERSAVOND: TROTS OP HET 

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED 
Door Stefan Morel 

 

Op woensdag 6 november is er van 20.00 tot 

ca. 21.30 uur in Gouwestein een bewonersavond 

over de ontwikkeling van het Zuidelijke stati-

onsgebied. We nodigen u als bewoners van de 

wijk graag uit om met ons mee te denken. 

 

De aanpak 

Het team van bewoners dat het initiatief heeft 

genomen om een ontwikkelingsvisie te maken 

voor het Zuidelijk stationsgebied is al weer een 

aantal weken flink aan de slag. Niet (alleen) met 

een bureaustudie, maar vooral door een groot 
aantal belanghebbenden te spreken. We willen 

duidelijk krijgen wat de visie is van die belang-

hebbenden op het stationsgebied: wat zijn ster-

ke en zwakke punten van het gebied? Wat is de 
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potentie van het gebied? Wat kan het gebied 

betekenen voor de ontwikkeling van het OV-

knooppunt, voor de ontwikkeling van de wijk en 

voor de ontwikkeling van Gouda en zelfs de re-

gio? Hoe kan de trots van Gouda in het zuidelijk 

stationsgebied gestalte krijgen? 

 

Wat willen we die avond bereiken? 

U heeft als bewoner van de wijk wellicht over 

deze vragen ook een idee: u woont er tenslotte. 

We vinden het belangrijk dat u zich daarover 

kunt uitspreken, zodat we alle ideeën kunnen 

verwerken in de ontwikkelingsvisie. We hebben 

het op deze avond nog niet over de concrete in-

richting van het gebied. Het gaat nu vooral om 

de betekenis van het gebied en de ontwikke-

lingskansen in kaart te brengen. Wat doen we 

deze avond? 

 We lichten onze aanpak toe. 

 We zullen met u brainstormen over uw visie 

op het stationsgebied aan de hand van de 

hierboven gestelde vragen. De centrale 

vraag is hoe we weer trots kunnen worden 

op dit gebied. Dat doen we in actieve werk-

vormen. 

 We bespreken hoe het traject verder zal ver-

lopen 

We hopen dat u met ons op deze avond mee 

wilt denken!  

 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties 

hebben, dan kunt u terecht bij Geri van Ittersum 

(0182 510152), Stefan Morel (0182-512192) en 

Peter Schönfeld (0182 678939). 

 

 

BERICHTEN VAN  

DE GEMEENTE  
 

WINTERDIJK VERBREDING 
 

Een goede bereikbaarheid van Gouda is belang-

rijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Na de succesvolle aanpak van andere verkeers-

knelpunten, wordt de Winterdijk onder handen 

genomen. Deze fietsroute tussen het noorden en 

zuiden van Gouda wordt dagelijks gebruikt door 

veel fietsers. Het gedeelte onder en tussen de 

tunnels in is erg smal. Dit levert soms gevaarlij-

ke situaties op.  

  

Wat gaan we doen?  

De smalle fietsverbinding onder en tussen de 

tunnels wordt verbreed tot maximaal 2,0 meter 

zodat fietsers elkaar beter kunnen passeren. 

Breder kan niet omdat er voldoende breedte 

over moet blijven voor de watergang die hier 

loopt. In hoofdlijnen gaan we het volgende 
doen:  

- aanbrengen nieuw fietspad van 2,0 meter 

breed 

- nieuwe kleine brug 

- aanpassen tunnel spoorbrug (drijvende con-

structie) 

- aanpassen tunnel Burgemeester Jamessingel 

(uitkragingsconstructie) 

- nieuwe oeverbescherming d.m.v. een houten 

damwandconstructie met leuning 

- verwijderen oude rioolleidingen welke op de 

bodem van de watergang Winterdijk liggen 

- nieuwe openbare verlichting 

 

De werkzaamheden zijn rondom en in de meiva-

kantie 2014 (26 april t/m 5 mei). We verwach-

ten dat er dan minder fietsers gebruik maken 

van deze fietsverbinding. Het werk is echter niet 

in één week klaar, waardoor er ook buiten de 

schoolvakantie overlast is. Ter plaatse stellen we 

omleidingen in. 

 

 
 

HAMSTERGAT KRUISING 
 

Na de succesvolle aanpak van andere verkeers-

knelpunten nemen we de kruising Hamstergat 

onder handen. Dit is noodzakelijk om in de toe-

komst het toenemende verkeersaanbod op dit 

kruispunt, één van de drukste kruisingen van 

Gouda, goed te kunnen afwikkelen. 

  

Wat gaan we doen? 

- 6 extra rij- en opstelstroken 

- nieuwe verkeersregelinstallatie en detectie-

lussen (gekoppeld aan de kruising Goudse 
Poort – Van Reenensingel) 

- extra rijstrook onder het spoorviaduct Ham-

stergat (dat hiervoor aangepast moet wor-

den) 



Wijkkrant Nieuwe Park  oktober 2013 

 

4 

- ophogen 

- nieuwe waterverbinding tussen omliggende 

watergangen 

- verplaatsen van een rioolgemaal 

- nieuwe bomen 

- nieuwe openbare verlichting 

- nieuwe bewegwijzering 

 

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden 

van de reconstructie van de Hamstergatkruising, 

hebben we een nieuwsbrief opgesteld. Met deze 

brieven willen wij u gedurende de werkzaamhe-

den tijdig op de hoogte brengen van de ontwik-

kelingen. De eerste nieuwsbrief staat hieronder. 

  

We gaan het komende jaar samen met de aan-

nemers hard aan de slag om alles goed te laten 

lopen. Mocht u nog vragen hebben dan horen 

wij die uiteraard graag. 
 

DE EERSTE NIEUWSBRIEF 
Voortgang werkzaamheden Hamster-

gat en Winterdijk  
 

Een goede bereikbaarheid van Gouda is belang-

rijk voor iedereen: inwoners, ondernemers en 

bezoekers. Na de succesvolle aanpak van ande-

re verkeersknelpunten nemen we nu de kruising 

Hamstergat onder handen. Dit is noodzakelijk 

om in de toekomst het toenemende verkeers-

aanbod op dit kruispunt, één van de drukste 

kruisingen van Gouda, goed te kunnen afwikke-

len.  

 

Wat gaan we doen?  

We breiden het aantal opstelstroken uit en ver-

vangen de oude verkeersregelinstallatie. Gelijk-

tijdig hogen we de kruising op, zodat deze weer 

voor lange tijd gebruikt kan worden. Vooraf-

gaand zijn al veel kabels en leidingen verlegd.  

Aan het einde van dit jaar starten we met het 

aanbrengen van voorbelasting. Dit gebeurt met 

zandzakken die ervoor zorgen dat de grond in-

klinkt waardoor de extra opstelstroken straks 

niet weer wegzakken. De voorbelasting brengen 

we in de avond en nacht aan, voor zo min mo-

gelijk verkeershinder. Na ongeveer een half jaar 

(zomer 2014), als de grond voldoende is inge-

zakt, halen we de voorbelasting weg en starten 

werkzaamheden aan de kruising.  

 

Verkeershinder  

De werkzaamheden gaan zorgen voor ernstige 

verkeershinder, zoals bijvoorbeeld langere 

wachttijden om de kruising te kunnen passeren. 

Wel proberen we overdag alle richtingen bereik-

baar te houden voor het verkeer. Daarom wer-

ken we in fasen. Om de overlast te spreiden ge-

ven we alternatieve routes aan. Ook werken we 

door tijdens de zomervakantie van 2014.  

 

 

Spooronderdoorgang Winterdijk  

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het 

Hamstergat verbreden we ook de veelgebruikte 

smalle fietsverbinding Winterdijk bij de tunnel-

tjes. Er komt een nieuwe beschoeiing met daar 

bovenop een soort brugleuning als scheiding 

tussen het fietspad en het water.  

 

Communicatie  

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren 

over deze ingrijpende werkzaamheden, gebrui-

ken we diverse communicatiemiddelen. Centraal 

staat de website www.qouda.nl/hamstergat. 

Hier zijn alle tekeningen, projectinformatie en 

contactgegevens te vinden. Ook is het mogelijk 

om via Twitter (#hamstergat) en e-mail (geef u 

op via de website) op de hoogte te worden ge-

houden. En daarnaast uiteraard via de borden 

langs de weg. Zo weet u welke overlast te ver-

wachten is en kunt u hier mogelijk op inspelen.  
  

 
 

GRONDSANERING LOMBOK-
TERREIN DOOR NS  
Door Peter Schönfeld 
 

Na zorgvuldige voorbereidingen en uitvoerig 

overleg met de omwonenden en het wijkteam 

heeft de Stichting Bodemsanering van de 

Nederlandse Spoorwegen (SBNS) de 

vergunningen voor het verwijderen van de 

vervuilde grond op het Lombokterrein rond 
gekregen. NS is eigenaar van het gebied en 

voordat zij dit kunnen verkopen moet de grond 

schoon zijn. Waarschijnlijk aan het einde van dit 

jaar begint de aannemer met het verwijderen 
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van de vervuilde grond. Deze bevindt zich in een 

strook grond van het Lombokterrein grenzende 

aan de sloot langs de weg naar het station in 

het van Bergen IJzendoornpark. De sloot zelf, 

die er altijd vies bij lag wordt ook onder handen 

genomen. Ook de sloot achter de tuinen van de 

Crabethstraat grenzende aan het park wordt 

gereinigd. 

 

Een deel van de bomen, die boven de 

verontreinigde grond staan, wordt gekapt. 

Hiervoor heeft de gemeente een vergunning 

gegeven. Wel heeft SBNS de verplichting om na 

de sanering weer een zelfde aantal bomen te 

planten in dat gebied. Afgesproken is ook dat al 

het zware verkeer voor het materieel en het 

afvoeren van de verontreinigde grond via de 

Vredebest zal gaan. Er is afgesproken dat SBNS 

vóór aanvang van de werkzaamheden voldoende 

informatie aan de omwonenden en de wijk zal 

verstrekken,  zodat iedereen op de hoogte is 

wat er gaat gebeuren. De werkzaamheden 

zullen minimaal 4 maanden duren. 

 

 
 

CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de 

maand in het Grand café van zorgcentrum Gou-

westein. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee 

klaar. Van 19.20 tot 21.30 is de activiteit. Voor 

iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te 

zijn, of zelf eens iets van zijn/haar hobby wil 

vertellen en laten zien. 

 

11 september was Suzanne Otten bij ons te 

gast. Ze heeft ons van alles verteld over haar 

hobby. Ze kweekt zelf medicinale kruiden waar-

van ze natuurlijke verzorgingsproducten maakt.  

Wij hebben een eigen lipbalsem en scrubzout 

gemaakt. 

 

9 oktober hebben we kleine schilderijtjes ge-
maakt met mixed media, eerst papier plakken, 

daarna schilderen en nog frutsels erop. Het re-

sultaat was kunstig! 

 

 
 

De volgende keer in Creacafé op woensdag-

avond 13 november gaan we vogel-voerhuisjes 

en andere attributen maken zodat onze geve-

derde vrienden ook de winter door kunnen ko-

men.  

 

Geef u op!  

Manon Vonk, manonvonk@hotmail.com,   

Marrianne Waalwijk, marriannekunst-

idee@gmail.com 06 23507933 

 

VERNIEUWEN GASAANSLUITIN-
GEN IN WIJK NIEUWE PARK 
Door Peter Schönfeld 
 

De gemeente heeft het wijkteam laten weten 

dat Stedin in de komende maanden de gasaan-

sluitingen van een groot aantal huizen ook in 

onze wijk gaat vernieuwen. De reden is dat in 

het verleden sommige aansluitingen waren ver-

zakt en daardoor waren gaan lekken. Om dit in 

de toekomst te voorkomen wordt er een flexibel 

verbindingsstuk aangebracht dat eventuele ver-

zakkingen kan opvangen.  

 

Het betreft in onze wijk de volgende straten: 

Winterdijk, Nieuwe Parkerf, Merijntje Gijzen-

straat, Max Havelaarstraat, H.J. Nederhorst-

straat, Aart Luteijnstraat, Stationsplein en Kat-

tensingel. De werkzaamheden betreffen voor-

namelijk de panden en er is maar weinig open-

baar straatwerk. De aannemer moet in opdracht 

van Stedin zelf de betreffende huiseigenaren in-

formeren. Stedin is er verantwoordelijk voor dat 

na de werkzaamheden de stoep en de straat 

netjes achtergelaten wordt. In opdracht van de 

gemeente zal Cyclus hierop toezien. 

 

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Het wijkteam heeft niet stil gezeten rondom de 

ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. 

Er is een procesvoorstel opgesteld om te kijken 

of het mogelijk is om in goede samenspraak met 

bewoners, bedrijven, andere belanghebbenden 

en de gemeente tot een proces te komen voor 

de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. 

Waarin alle partijen participeren en zo tot het 

mailto:manonvonk@hotmail.com
mailto:marriannekunstidee@gmail.com
mailto:marriannekunstidee@gmail.com
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best mogelijke voorstel voor invulling te komen 

van het plangebied. 

 

EEN BERICHT VAN  
ONZE WIJKAGENTEN 

 

   
Henk Graafland       Ronald van Zwienen 

 

Preventietips  

Hieronder vind je preventietips die je aan be-

zoekers kunt meegeven. Ze zijn ook te vinden 

op de internetsite www.politie.nl/haaglanden 

 

- Draag uw tas met de schouderriem om een 

schouder en de hals, zodat de tas voor u 

hangt en niet achteloos naast of achter u. 

- Wees u er altijd van bewust dat er mensen 

zijn die het op uw geld en tas hebben voor-

zien. 

- Stop uw geld/waardevolle voorwerpen altijd 

zorgvuldig weg. 

- Vermijd het gebruik van een grote, opval-

lende portemonnee. 

- Neem niet meer geld mee dan u denkt nodig 

te hebben. 

- Leg uw portemonnee niet voor het grijpen in 

een tas. 

- Doe de portemonnee zoveel mogelijk in de 

jaszak. 

- Gebruik een tas van stevig materiaal dat 

niet makkelijk doorgesneden kan worden of 

breng een versteviging in uw tas aan. 

- Draag uw tas met de klep/sluiting altijd aan 

de binnenzijde (naar uw lichaam toege-

keerd) 

- Draag een tas met ritssluiting altijd aan de 

voorzijde van uw lichaam en draag een 

handtas eventueel onder de jas. 

- Draag een tas niet aan de straatzijde. 

- Neem uw tas altijd mee in de paskamer. 

- Als iemand op uw kleding knoeit, bijvoor-

beeld mayonaise of de as van een sigaret, 

maak deze dan zelf schoon en wijs hulp van 

een vreemde resoluut af. 

- Maak de tas niet om de pols of om het stuur 

van uw fiets vast en doe de tas niet in de 

fietsmand. 

- Doe zo mogelijk boodschappen samen met 

een ander. 

- Loop/winkel zoveel mogelijk in goed verlich-
te straten/pleinen. 

- Loop niet in een al te stille omgeving. 
 

BOODSCHAPPENSERVICE GAAT 
HET VIERDE JAAR IN! 
Door Wilma Neefjes, coördinator project vanuit de wijk 
 

Voor het vierde jaar worden op vrijdagmorgen 

senioren met door Hoogvliet betaalde busjes 

opgehaald bij Huize Winterdijk en Zorgcentrum 

Gouwestein om hun wekelijkse boodschappen te 

kunnen doen. Vorig jaar is er een kleine groep 

bewoners van Julianastaete bij gekomen. De 

komende weken worden nieuwe leerlingen van 

Praktijkschool Het Segment ingewerkt door het 

vrijwilligersteam om met hen het boodschappen 

halen te ondersteunen. Het project is veel meer 

geworden dan alleen een voorziening om bood-

schappen te kunnen halen. Het is met het drin-

ken van een kopje koffie en het maken van een 

praatje met andere klanten of de begeleiding 

een gezellige activiteit geworden om elkaar te 

ontmoeten.  

 

De dochter van bewoonster mevr. van Esscho-

ten van Het Binnenhof, die al vanaf het begin 

gebruik maakt van de service, vindt dit zo'n po-

sitief project dat zij Hoogvliet heeft voorgedra-

gen voor een zogenaamde warme douche bij het 

TV programma Tros Radar. In oktober komt 

waarschijnlijk een cameraploeg op bezoek om 

het project in het zonnetje te zetten.  

 

Gefeliciteerd alle betrokkenen!  

 

 
mevrouw Bos van Huize Winterdijk en mevrouw Slap-

perdel van Julianastaete wachten samen al pratende op 
de bus. 

 
NESTKASTEN GIERZWALUW 
Door Manon Vonk 
 

Voor de zomervakantie zijn er 

folders verspreid bij de wonin-

gen waar de gierzwaluwkasten 

kunnen hangen. Dit heeft te 

maken met de stand van de zon 

en de woning. Niet alle wonin-

gen hebben dus een folder ontvangen. Tot nu 

toe hebben er nog maar 2 woningen gerea-

geerd. De komende tijd zullen we nog langs de 

woningen gaan om te kijken of er nog meer 

animo is. Want de gierzwaluw woont graag in 

groepen. Er zijn dus meer nestkasten op deze 

http://www.politie.nl/haaglanden
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locatie nodig om de gierzwaluw terug te laten 

keren. 

 
 
EENZAAMHEID 
Door Anne-marie Blok 

 

Afgelopen week was de actieweek tegen de een-

zaamheid, met tal van activiteiten in Gouda. 

Zo was er de langste koffietafel op 26 septem-

ber, waar Gouwestein aan deelnam, werd er in 

diverse huiskamers een film met oude beelden 

van Gouda vertoond en werden er uitnodigings-

kaarten verspreid waarin u iemand uit uw naas-

te omgeving kunt uitnodigen. Deze kaarten kunt 

u vinden bij apotheken, huisartsen, zorgcentra, 

maar ook op de website van onze wijk. 

 

Eenzaamheid komt veel voor, blijkt uit een groot 

onderzoek en is een toestand waar iedereen 

vroeg of laat mee te maken kan krijgen. Een-

zaamheid wordt in onderzoeken en door maat-

schappelijke instellingen traditioneel gekoppeld 

aan oud, met de bijsmaak zielig. In het park zie 

ik regelmatig oudere mensen al dan niet met 

rollator door het park wandelen en word ik week 

van medelijden. Maar wat een vooringenomen 

gevoel is dat! Achter een rollator lopen zegt 

niets over eenzaamheid, maar meer over moed 

en kracht. In een rijk land als Nederland is de 

sociaal economische druk om met anderen voor-

zieningen te delen en samen te werken afgeno-

men. We hebben het liefst alle voorzieningen 

voor onszelf achter onze voordeur. 

 

Onlangs bracht onze zoon onverwacht een In-

diase collega mee voor de maaltijd. Die vertelde 

ons: "ik begrijp Nederlanders niet, iedereen doet 

erg aardig, ze vertellen over hun kinderen, vra-

gen naar dingen uit mijn land, maar na werktijd 

zijn ze weg. Zelden wordt me gevraagd hoe ik 

mijn avond of het weekeinde denk te besteden." 

 

In Nederland heerst een gezinscultuur, zelfs nu 

steeds meer mensen buiten dat plaatje vallen. 

Het Nederlandse gezin trekt zich ‘s avonds bij 
voorkeur terug op zichzelf. Wie zonder gezin 

door het leven gaat weet hoe eenzaam en geïso-

leerd dat kan zijn. Geen driehonderd Facebook 

vrienden kunnen het alleen zijn buiten de deur 

houden. Het gaat erom de gordijnen spreek-

woordelijk open te houden.  

 

HET LEEUWTJE  
Door Koen van de Kar 
 

Ons leeuwtje is terug! Op een 

klaarlichte vrijdagnamiddag begin 

augustus hebben twee kerels het 

van zijn sokkel losgewrikt en in 

hun auto meegenomen. 

 

Het was welhaast hartverwar-

mend hoe zeer dit kleine aan-

dachttrekkertje aan de ingang 

van het park hoog gewaardeerd 

bleek. De meest uiteenlopende 

mensen uit de wijk hebben hun 

verontwaardiging over de ont-

vreemding uitgesproken. 

 

En groot was de verrassing toen na mijn vakan-

tie een buurvrouw vertelde dat op een goede 

avond half augustus het leeuwtje bij mij op de 

stoep was terugbezorgd. Dit keer bleek Cyclus 

hiervan niets te weten - vorig jaar hadden zij 

het verwijderd, omdat het immers zomaar in het 

openbare gebied was geplaatst. Laten we aan-

nemen dat deze kerels toch een soort van spijt 

hebben gekregen? Gepaard met een kleine fees-

telijkheid heeft het leeuwtje zijn plaats half sep-

tember herkregen. Nu nog maar zien voor hoe 

lang, want onderlaatst is het, weer gewoon 

overdag, met sokkel en al omgegooid! 

 
PLAATSING SOKKEL  

ZONNEWIJZER 23 OKTOBER 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 23 oktober zal de plaatsing van de sokkel 

van de Zonnewijzer plaatsvinden. De dag er-

voor, dinsdag 22 oktober wordt alles hiervoor in 

gereedheid gebracht. Omdat de sokkel ruim 

acht  ton weegt moet de installatie met een re-

latief zware kraan gedaan worden. Deze wordt 

geleverd door Cyclus in opdracht van de ge-

meente. Om te voorkomen dat deze kraan weg 

zou zakken moet er een rijbaan van staalplaten 

worden aangelegd die helaas door het rozen-

plantsoen moet lopen. Dus ter plekke van deze 

rijplatenmoeten de rozen worden uitgegraven en 

naderhand worden teruggezet. Op de 23-ste 

wordt ’s ochtends een kuil gegraven van 3 bij 3 

meter en 1,3 meter diep. Daarin worden twee 

lagen van polystyreen gelegd van samen 1meter 

dikte. Daarop wordt een laag beton gestort. Op 

de betonspecie wordt rond het middaguur met 
behulp van bovengenoemde kraan de sokkel 

geplaatst. Deze sokkel is dezelfde als diegene 

die op het Plesmanplein stond. Een week later, 

wanneer het beton hard is, wordt de Zonnewij-
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zer zelf geplaatst. Op het ogenblik wordt door 

de firma Natte het laatste verguldsel erop aan-

gebracht. De organisatie en veel van de uitvoe-

ring van bovengenoemde plaatsing wordt ge-

daan door bewoners van onze wijk. In de vol-

gende wijkkrant wordt de datum voor de offici-

ele onthulling bekend gemaakt.  

 

VERWIJDEREN LOODS KAASHAN-

DEL ACHTER DE VAN SWIETEN-
STRAAT/KATTENSINGEL 
Door Peter Schönfeld 
 

De grote houten loods met asbest dakbedek-

king, waar vroeger “de Greep” in gevestigd was, 

zal worden afgebroken. De werkzaamheden, die 

door de firma Kruiswijk zullen worden uitge-

voerd, zijn maandag 7 oktober begonnen. 

Wanneer u dit leest zal de schuur waarschijnlijk 

al verdwenen zijn. Het wijkteam is blij dat het 

eventuele gevaar van brand en de daarbij  

gevreesde verspreiding van asbest stof hierdoor 

weggenomen is. Het wijkteam wil de heer Hulst, 

eigenaar van de kaashandel , bedanken voor het 

verwijderen van deze potentiële bron van 

gevaar. Voorlopig zijn er geen plannen voor het 

vrijgekomen gebied. 

 

 
 
CAMPAGNEWEEK  

FIETSENDIEFSTAL 
Door Marcel Dielemans, afd. Stadstoezicht  
 

In de week van 2 september heeft politie Haag-

landen in Gouda een campagneweek fietsendief-

stal gehouden. Dit met het doel mensen bewust 

te maken van het feit dat men zelf invloed kan 

uitoefenen op het voorkomen van fietsendief-

stal. 

 

Op vrijdag 6 september, de laatste dag van de 

campagneweek heeft de politie in samenwerking 

met Stadstoezicht, Reakt, Centrum Fietsendief-
stal en Fietsen Depot op het Stationsplein infor-

matie verstrekt, graveer - en controle acties ge-

houden. Stadstoezicht heeft met inzet van sta-

giaires rond het station de burgers van informa-

tie voorzien. In totaal waren er 81 burgers die 

vrijwillig hun fietsen hebben laten controle-

ren.  Door middel van graveren zijn er 31 fiet-

sen van nieuwe codes voorzien. 

 

Tijdens deze controles heeft de politie één per-

soon aangehouden voor het in bezit hebben van 

een fiets die aangemerkt stond als gestolen. 

Met deze resultaten kunnen we de campagne-

middag geslaagd noemen. 

 
 

 
 

Ik zoek drie mensen om op een middag een par-

tijtje jeu de boules te spelen. Bel me a.u.b., dan 

kunnen we misschien een afspraak maken. 

Ik denk zelf aan de zaterdagmiddag. 

Else Kossen, 513799. 

 

 

UITNODIGING VOOR ACTIVITEI-
TEN VOOR SENIOREN OP DE 

GOUDSE WAARDEN 
Door Wilma Neefjes 

 

Op vijf vrijdagmiddagen zullen dit schooljaar 

leerlingen uit de eindexamenklas van VMBO De 

Goudse Waarden activiteiten organiseren voor 

senioren. Alle senioren, die wonen in de wijk 

Nieuwe Park (van de Kattensingel tot en met de 

Winterdijk en het Van Bergen IJzendoornpark 

tot en met de Crabethstraat) zijn van harte wel-

kom.  

 

De leerlingen ronden dit schooljaar hun oplei-

ding af in de richting Sport, Dienstverlening en 

Veiligheid. Het organiseren van deze activiteit is 

onderdeel van hun eindexamen. Vanuit de wijk 

zijn mevrouw Rietkerk en Wilma Neefjes weer 

opdrachtgever, die het proces van plan tot eva-

luatie begeleiden onder eindverantwoordelijk-

heid vanuit school van docent Léon Neven. 

 

De activiteiten zijn altijd op een vrijdagmiddag 

van 14.00 tot 16.00 uur in het schoolgebouw 

van De Goudse Waarden aan de Kanaalstraat. 

Er is een aantal vrijwilligers vanuit Het Binnen-

hof, Gouwestaete en de wijk, die waar mogelijk 

voor vervoer zorgen. Rollators worden indien 

nodig opgehaald door de leerlingen. Op school 

zijn twee rolstoelen aanwezig voor vervoer van-

uit een auto naar het lokaal. 
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De activiteiten zijn gepland op: 

 vrijdag 8 november 2013  

 vrijdag 29 november 2013 (Sinterklaas) 

 vrijdag 13 december 2013 (Kerst met lichte 

maaltijd) 

 vrijdag 17 januari 2014 (Sporten, ook moge-

lijk met rollator) 

 vrijdag 14 februari 2014 (Verzetsmuseum) 

 

Eigen bijdrage 

Voor de activiteiten wordt een kleine eigen bij-

drage gevraagd van 1 of 2 euro per persoon. De 

overige kosten worden betaald uit het budget 

voor activiteiten van het wijkteam. Per activiteit 

betalen we voor frisdrank, koekje, materiaal, in-

huur Sinterklaas, maaltijd, prijsjes e.d. ca. 25 

tot 100 euro. 

 

U heeft een gezellige middag, maakt kennis met 

een middelbare school in onze wijk en draagt bij 

aan de opleiding van de leerlingen. Een heel ge-

slaagde samenwerking die we al vele jaren met 

De Goudse Waarden hebben. 

 

Inschrijven  

Inschrijven voor een activiteit kan bij mevrouw 

Rietkerk, Winterdijk 1-109 (Het Binnenhof) of 

Wilma Neefjes (Van Bergen IJzendoornpark 11, 

2801 AA Gouda) via inschrijfformulier op pagina 

12. Als u wilt deelnemen aan een van de eerste 

twee activiteiten ontvangen we graag uw aan-

melding voor 31 oktober 2013. Voor de overige 

activiteiten kunt u zich ook later aanmelden via 

een inschrijfformulier in deze wijkkrant of op 

school tijdens een andere activiteit. Wij ver-

zoeken u bij inschrijving de eigen bijdrage ge-

past te betalen. 

 

Heel veel plezier! En leerlingen: succes met de 

voorbereidingen en bedankt! 

 

Vrijwilligers gezocht 

Als u een goede auto tot uw beschikking heeft 

en bewoners kunt begeleiden naar en van huis 

en school op een of meerdere vrijdagmiddagen, 

horen wij het graag van u. Tel. 0182 515354 

(Wilma Neefjes). 

 

BURENDAG BIJ  

DE BLOKWONINGEN 
Door Manon Vonk 

 

Afgelopen burendag hebben we bij de blok-

woningen leibomen geplaatst om de buurt wat 

op te vrolijken. De weergoden waren ons goed 

gezind en we troffen een prachtige dag om de 

bomen te plaatsen en voor de high tea. Om 8 

uur ’s ochtends werden de bomen bezorgd en op 

de plek neergezet waar ze moesten komen. 

Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om 

in de middag te komen helpen werd er al vroeg 

begonnen. Jong en oud heeft geholpen om er 

samen iets moois van te maken. Om een uur of 

vier was de klus geklaard en konden we afslui-

ten met een high tea in de zon met allemaal 

zelfgemaakte lekkernijen. Het was een hele klus 

en het resultaat mag er zijn! 

Helaas is er door miscommunicatie een misver-

stand ontstaan met de gemeente en zijn ze het 

er niet helemaal mee eens dat de bomen ge-

plant zijn. Hopelijk geven ze ons het voordeel 

van de twijfel en het vertrouwen dat ons 

buurtje, het wijkteam en de school in staat zijn 

om eigen initiatieven te ontplooien. 

 

 
planten van de leibomen 

 
BURENDAG CRABETHSTRAAT 

CRABETHPARK EN DE KATTEN-
SINGEL 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Dit jaar was onze burendag niet op de landelijke 

burendag 21 september maar iets eerder op 

vrijdag 13 september tijdens de Singelloop. De 

Singelloop had dit jaar een 25-jarig jubileum 

dus leek het ons wel leuk om eens wat extra 

aan te moedigen! Bewoners waren uitgenodigd 

om te komen en zelf wat sportieve hapjes en 

drankjes mee te nemen. Voor de lopers was er 

speciaal gebotteld bronwater, dat gretig werd 

aangepakt! Het was weer gezellig, bedankt voor 

uw komst en graag tot volgend jaar! 

Alle foto’s kunt u bekijken op de volgende link:  

https://picasaweb.google.com/10476320597610

8493078/Burendag2013?authuser=0&feat=direc

tlink 

 

KUNST IN HET PARK 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Als kunstmakelaar ben ik natuurlijk blij met al-

lerlei initiatieven en kunstprojecten in het park. 

(zie ook het bericht over de beeldententoonstel-

ling). Maar sommige dingen worden toch minder 

gewaardeerd, graffiti waar het niet thuis hoort 
bijvoorbeeld. Bij deze een oproep aan de kun-

stenaar(s) om een cursus te gaan volgen bij 

VijfB aan de Spoorstraat! 

 

https://picasaweb.google.com/104763205976108493078/Burendag2013?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/104763205976108493078/Burendag2013?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/104763205976108493078/Burendag2013?authuser=0&feat=directlink
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WIE WIL ER MEEHELPEN MET DE 

ORGANISATIE VAN EEN BEELDEN-
TENTOONSTELLING IN ONS PARK? 
Door Peter Schönfeld 

  

Het wijkteam heeft het plan opgevat om volgend 

jaar 2014 van mei tot september een beelden-

tentoonstelling te organiseren in het van Bergen 

IJzendoornpark. Hiervoor is overleg geweest 

met Gerard de Klein, directeur van het Gouds 

Museum. Hij heeft zijn medewerking toegezegd 

in de vorm van advies welke beeldhouwers hier-

voor geschikt zouden zijn en hoe zoiets organi-

satorisch aangepakt zou moeten worden. 

 

Onlangs hebben wij het park met hem en een 

beeldhouwer bezocht en beiden waren enthou-

siast over de mogelijkheden die het park voor 

het plaatsen van beelden geeft. Gedacht wordt 

aan een twintigtal natuurstenen beelden. Ook 

zouden er vanaf het station duidelijke aanwij-

zingen moeten komen die passagiers/bezoekers 

komend uit het station opmerkzaam maken op 

het park met de beelden.  

 

Zoals gezegd zal de organisatie van het een en 

ander door een werkgroep van bewoners van 

het Nieuwe Park worden uitgevoerd. De zaken 

die moeten worden geregeld zijn: 

 keuze van beeldhouwers 

 keuze uit hun werken 

 bepaling van de plaats in het park en wijze 
van fundering 

 sponsorwerving 

 veiligheid 

 publiciteit 

Marrianne Waalwijk, Marion v.d. Post en Sjouk 

Engels hebben al gezegd dat ze willen meedoen. 

Als u ook mee wilt doen dan kunt u contact op-

nemen met Marrianne Waalwijk (0182 523448 / 

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl). 

 

 
 
VOETPAD NIEUWE GOUWE OZ 
Door Eduard Jansen, lid Buurtpreventieteam 

 

De kortste weg van Gouwestein en Gouwestae-

te, en ook van het Rode Dorp naar de binnen-

stad is via de Nieuwe Gouwe O.Z. en het Bol-

werk. Een wandelende bewoner heeft daar ech-

ter voor een groot deel geen voetpad of trottoir 

ter beschikking. Er was een voetpad onder aan 

de dijk (zie foto), maar dat is al jaren ontoegan-

kelijk. Wandelen over het fietspad op de dijk, 

met tweerichtingsverkeer, is een hachelijke 

zaak. 

 

Wijkteam en buurtpreventieteam hebben de 

gemeente benaderd met een verzoek om het 

spoedige herstel van het oude voetpad, of om 

de aanleg van een trottoir langs het fietspad op 

de dijk. 

 

De verantwoordelijke ambtenaar en later ook de 

wethouder hebben laten weten dat het terrein 

waarop het vroegere pad liep nu privéterrein is 

(van bouwmaatschappij Dura Vermeer) en dat 

er geen geld is voor een nieuw trottoir op de 

dijk. Het wachten is op het realiseren van 
nieuwbouw op het Drie Notenboomenterrein. 

Daar zal dan een voorziening voor voetgangers 

bij aangelegd worden. 
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Het wijkteam en het buurtpreventieteam vinden 

dit geen bevredigend antwoord. Het ziet er niet 

naar uit dat nieuwbouw op het Drie Noten-

boomenterrein op korte termijn klaar zal zijn. 

Omlopen via de Van Strijenstraat is echt geen 

alternatief.  

 

We hebben de gemeente erop gewezen, dat er 

ook geen voorziening voor voetgangers is op 

andere stukken van de Nieuwe Gouwe O.Z., bij-

voorbeeld tussen de Burgemeester van Hofwe-

gensingel en de toegang tot het Politiebureau. 

Ook hiervoor hebben we geen begrip ontmoet 

bij de verantwoordelijke ambtenaar.  

 

De gemeente schiet hier tekort! 

 

 
 
ECOKIDS 
Door Manon Vonk 
 

Dit najaar wordt er in samenwerking tussen 

ecokids  Gouda, vereniging van de Blokwonin-

gen, wijkteam Nieuwe Park en de politie een 

ecokids programma aangeboden voor de kin-

deren uit het Nieuwe Park.  

  

Dit gaat gebeuren op de woensdag middag in 

de dagbesteding van Gouwestein waar er tus-

sen 15.00 en 16.30 uur een programma is voor 

kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Het doel van 

deze middag is de betrokkenheid van kinderen 

in de wijk te vergroten en ze laten ervaren wat 

er allemaal om hen heen gebeurt.  

  

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

20 november 

Deze middag wordt georganiseerd door Ecokids 

Gouda; zij willen een zintuigenactiviteit gaan 

houden. Dat houdt in dat de kinderen via de 

zintuigen de natuur gaan beleven, door bij-

voorbeeld geuren, zoveel mogelijk kleuren, 

smaken, geluiden in de natuur te verzamelen 

en daarna uit te wisselen wat iedereen heeft 

verzameld. 

  

27 november 

Op deze middag gaan we vogelvoerplekjes ma-

ken in de wijk. Na alle bouwprojecten in de wijk 

en de daarbij horende bomenkap hebben de 

vogels nog maar weinig plek in de wijk. Door 

voerplekjes te maken helpen we ze de winter 

door. 

  

11 december 

Deze middag zijn we te gast op het politiebu-

reau. Hier krijgen we een rondleiding en laat de 

politie zien wat ze allemaal doen in de wijk om 

het veilig te houden. Daarnaast wordt er ook 

iets verteld over de gevaren van vuurwerk.  

  

Mocht je zin hebben om met je zoon of dochter 

mee te komen dan ben je van harte welkom 

want zonder een helpende hand kunnen we dit 

programma niet mogelijk maken.  

Heb je geen kinderen in deze leeftijdscategorie 

maar vind je het leuk om de kinderen iets van 

deze wijk en de natuur te laten zien dan ben je 

ook van harte welkom om te helpen.  

  

Vul het combinatiestrookje in van Halloween en 

ecokids 
  

HALLOWEEN 
Door Manon Vonk 
 

2 november is het eindelijk 

weer zover en gaan we weer 

gezellig griezelen in de wijk. 

Tijdens deze activiteit maken 

we met verklede kinderen 

een wandeltocht langs ver-

sierde (vooraf aangemelde) 

huizen in de wijk waar ze at-

tenties ontvangen. Dit jaar 

gaan we voor het eerst de route lopen in het 

donker, dus extra spannend! Het zou leuk zijn 

als er meerdere woningen in de wijk in Hallo-

weensfeer worden verlicht om nog meer sfeer te 

krijgen. Dan vooral de woningen langs de wan-

delroute: Crabethstraat, Van Beverninghlaan, 

Van Swietenstraat, Van Strijenstraat, Van Ber-

gen IJzendoornpark, Noorderstraat, Majoor 

Fransstraat. Heb je ook zin om mee te doen dan 

moet je het strookje inleveren voor zondag 27 

oktober! De activiteit is bestemd voor kinderen 

van 4 tot 12, kinderen van 4 tot 7 moeten onder 

begeleiding van een volwassene! Dit is i.v.m. de 

lengte van de wandeling en omdat het griezelig 

kan zijn. Zaterdagmiddag word je tussen half 

vier en vier uur verwacht bij Gouwestein in het 

Nieuwe Park. Verkleed je zo griezelig mogelijk 

want we hebben weer griezel van het jaar ver-

kiezing en zelfs een griezelcatwalk om je outfit 

te showen! Na alle activiteiten kunnen je ouders 

je weer ophalen in Gouwestein. 

 

programma 

 15.30-16.00 uur inloop 

 16.00-16.30 uur schminken en griezelshow 
 16.30-18.30 uur wandeling 

 18.30-19.00 uur  terugkomst en prijsuitrei-

king 
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INSCHRIJFORMULIEREN  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wil je meedoen met Halloween en Ecokids.  

Meld je aan voor  zondag 27 oktober  

 

    Ik doe mee aan Halloween op 2 november (4 t/m 12) 

    Ik doe mee aan ecokids 20/11, 27/11, 11/12 (7 t/m 11) 

Naam: 

Leeftijd: 
Straat: 

Telefoonnummer: 
  
Lever het strookje in bij: Lianne van Rooyen, Majoor Fransstraat 13, tel. 529989 

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

 

INSCHRIJFFORMULIER ACTIVITEITEN GOUDSE WAARDEN VOOR  

SENIOREN  

 

Op vrijdagmiddagen bij de Goudse Waarden aan de Kanaalstraat van 

14.00 tot 16.00 uur. 

 

 

Naam: 

Aantal personen: 
Adres: 

Telefoonnummer: 
 

Bijzonderheden (graag hier vermelden of u een dieet volgt waar we rekening mee moeten houden / be-

roep doet op vervoer per auto door een vrijwilliger / een rollator of rolstoel gebruikt):  

 

Ik schrijf mij hierbij in voor een of meerdere activiteiten op vrijdagmiddagen in De Goudse Waarden en 

wel op (graag aankruisen wat van toepassing is): 
    08 november 2013   Bingo/moodboard maken (eigen bijdrage: 1 euro) 

    29 november 2013   Sinterklaasfeest (eigen bijdrage 2 euro) 

    13 december 2013   Kerstmaaltijd (eigen bijdrage 2 euro) 

    17 januari 2014       Sportactiviteit (eigen bijdrage 1 euro) 

    14 februari 2014      Activiteit i.s.m. het Verzetsmuseum (eigen bijdrage 2 euro) 

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

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 

AGENDA 

2 nov 15.30-19.00 uur Halloween Gouwestein 

6 nov 20.00 uur Bewonersavond Gouwestein 

8 nov 14.00-16.00 uur Bingo Goudse Waarden, Kanaalstraat  

11 nov 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

13 nov 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

 

 

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
mailto:i.tielman@gmail.com
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/

