
Stationsgebied 

Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied 

Het plan van Multi Vastgoed voor het zuidelijk stationsgebied is begin juli 2013 afgewezen door de 

gemeenteraad. Bewoners van het Nieuwe Park, gesteund door het wijkteam, vinden dat het gebied niet 

verder mag verloederen en nemen daarom het initiatief om zelf alternatieven te gaan onderzoeken. 

Het ontwikkelingsplan van het Zuidelijk Stationsgebied zoals opgesteld door Multi Vastgoed is begin juli 

verworpen door de gemeenteraad van Gouda. Een belangrijke reden hiervoor was dat er onvoldoende 

draagvlak voor was onder de bewoners in en rond het gebied. Bewoners van de wijk Nieuwe Park zijn van 

mening dat het gebied, nu het plan niet doorgaat, niet verder mag verloederen. Het wijkteam steunt van 

harte het bewonersinitiatief om zelf in nauw overleg met alle belanghebbende partijen een 

ontwikkelingsvisie op te stellen die wel kan rekenen op voldoende draagvlak. Niet alleen bij de bewoners 

maar ook bij de andere belanghebbenden. 

Eind januari 2014 ligt er een “concept” ontwikkelingsvisie en het verslag van verkeersonderzoek door de 

verkeerswerkgroep op tafel, die in de komende maanden van 2014 tot een concrete stukken uitgewerkt 

zullen worden. De voorlopige visie is het resultaat van gesprekken met een 25-tal “Stakeholders” en een 

discussieavond met bewoners van de Kadebuurt en Nieuwe park op 6 november en is te vinden op de 

website van Nieuwe Park onder de titel “Verslag voortgang bewonersinitiatief 1 december 2013”.  Het 

verslag van de bewonersbijeenkomst op 6 november kunt u vinden op de site bij “Nieuws” onder het kopje 

“nieuwe ontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied”.  De vervolg bijeenkomst voor de bewoners is op donderdag 

9 januari gehouden in buurthuis ”De Kade”. Deze bijeenkomst is voornamelijk over verkeer gegaan. De 

verkeerscommissie van bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt hebben deze bijeenkomst voorbereid. 

Deze Commissie heeft als taak de verkeersconsequenties van de verschillende inrichtingsopties te 

onderzoeken en is vanaf november tot eind december vier keer bijeen geweest. 

Met een aantal partijen wordt verder gesproken om op basis van de voorlopige visie tot gesprekken te 

komen over een gemeenschappelijk plan van aanpak voor het Zuidelijke Stationsgebied. De volgende 

acties zullen in de komende maanden worden ondernomen: 

1. Vorming van een coalitie van partijen, die een concrete bijdrage willen leveren aan de herinrichting van 

het stationsgebied. Deze eerste bijeenkomst is op 29 januari. 

2. Voortzetting  met discussie en informatie  aan de bewoners 

3. Voortzetting werkzaamheden van de verkeerswerkgroep 

4. Informeren van Stakeholders van het Zuidelijk stationsgebied 

5. Afronden van de ontwikkelingsvisie en opstellen van eindrapportage 

6. Opstellen en uitwerken van meerdere scenario’s voor de ontwikkeling van het plangebied 

De kartrekkers van dit plan zijn Stefan Morel (tel. 512192) en Peter Schönfeld (tel. 678939), daarbij 

geadviseerd door David Tuinzing en Geri van Ittersum.  Natuurlijk zal daarnaast ook een beroep worden 



gedaan op deskundigen en bewoners van de wijken Nieuwe Park en Kadebuurt. Mocht u een bijdrage 

willen leveren aan het onderzoek en de uitwerking van het plan dan kunt u contact opnemen met een van 

de bovengenoemde kartrekkers. 

Hieronder kunt u verdere informatie vinden 

 Bestaande verkeersplannen 

 Bestaande planologische studies over Gouda, haar regio, Midden-Holland en de provincie Zuid- Holland 

 

http://nieuwepark.nl/stationsgebied/verkeer/
http://nieuwepark.nl/stationsgebied/diversen-2/

