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Sinds 2012 reikt de minister
van onderwijs de titel ‘excellent’ uit aan de beste scholen
in Nederland. In 2013 betrof
dat 76 scholen in het basis en
voortgezet onderwijs. Twee
van die scholen staan in onze
wijk, daar kunnen we dus
trots op zijn.

Park en Dijk

De beoordeling betreft een breed
scala aan aspecten, waaronder de
leerprestaties, het onderwijsproces,
de kwaliteitszorg. Als het dit jaar
druk wordt langs de Winterdijk
komt dat door de vele bezoekjes
van andere scholen die bij Park en
Dijk en Het Segment komen kijken
hoe ze dit voor elkaar krijgen.
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VAN HET WIJKTEAM / VAN DE
REDACTIE
Door Ton Kooijman

We beginnen 2014 rustig. Met aandacht voor
vele lopende zaken. De nieuwjaarsborrel is net
achter de rug, met een geslaagde bijeenkomst
in ‘Gouda Bruist’, een van de opnieuw in gebruik
genomen winkels aan de Vredebest.
Maar ook de eerste felicitaties gaan alweer de
deur uit. Blijkbaar inspireert onze wijk onze
scholen zodanig dat de kwalificatie “EXCELLENT”
is uitgereikt voor zowel Het Segment als voor
Park en Dijk. Daar zijn we trots op; hartelijke
gelukwensen naar beide scholen en vooral naar
de directies met hun staf die dit bereikt hebben.
De wijk profiteert hier zeer van met de inzet van
leerlingen voor allerlei activiteiten.
Wij maken u attent op twee belangrijke data in
de nabije toekomst, beide in april. Op donderdag 3 april vindt in Gouwestein de bewonersavond plaats. Meer informatie kunt u lezen in de
komende wijkkranten. Maar blokkeert u alvast
uw agenda want we zien u daar graag. En u
kunt alvast gaan nadenken over de vraag of u
lid van het wijkteam wilt worden, want op deze
bewonersavond kunnen de dan aanwezige bewoners u kiezen. En op maandag 14 april rondom het middaguur gaan we de zonnewijzer in
het park officieel inwijden. Ook dan stellen we
uw aanwezigheid zeer op prijs.
We beginnen rustig maar de activiteiten dienen
zich al wel aan.

BODEMSANERING LOMBOKTERREIN (NAAST STATION) GAAT IN
APRIL BEGINNEN
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Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door de
firma Armaex uit Rijssen.
Als het onderzoek naar NGCE is afgerond kan
het aanbestedingsdossier worden afgerond. Eind
maart zal het project voor de sanering aanbesteed worden en waarschijnlijk in april starten.
De duur hiervan zal 4 tot 8 maanden zijn, afhankelijk van de situaties, die in de grond aangetroffen worden.

WIJZIGING HONDENBELEID “OPGERUIMD STAAT NETJES”
Door Trudie Galama

Wat wil de gemeente hiermee bereiken? Vermindering van overlast door hondenpoep. Wat
gaat de gemeente ervoor doen? Overal in Gouda
geldt de opruimplicht voor houders en eigenaren
van honden. Er zijn door de gemeente “losloopplaatsen” aangewezen. Deze plaatsen bevinden
zich echter niet in de wijk Nieuwe Park. Wat betekent dit voor onze wijk? Het houdt in dat in
onze wijk geen hond mag loslopen en dat het
(meegenomen) plastic zakje ook hier gebruikt
moet worden als de trouwe viervoeter een hoopje heeft geproduceerd. Een dringende oproep
dus aan alle hondenbezitters om hiernaar te
handelen. Alle medebewoners zullen u er ontzettend dankbaar voor zijn en bovendien riskeert u een boete als u zich hier niet aan houdt.

Binnenkort gaat het opsporingsteam weer op pad.
Zorg dat het hoopje van uw
hond geen vlaggetje krijgt!

Door Peter Schönfeld

In oktober 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu ingestemd met het uit de exploitatie nemen van het Lombok opstelterrein.
Onlangs is daar een wissel geklemd waarmee
het opstelterrein niet meer benaderbaar is voor
treinverkeer. In de tweede helft van januari
wordt gestart met het rooien van bomen, zodat
aansluitend een (diepte)scan naar NGCE (niet
gesprongen conventionele explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog) uitgevoerd kan worden.
Dit zal gebeuren ter hoogte van het damwandtracé rond de aan de van Bergen IJzendoornpark gevestigde woning en rond de saneringslocaties. Naar verwachting worden deze werkzaamheden half februari afgerond. Uiteraard is
dat afhankelijk van het aantal verdachte objecten dat eventueel aangetroffen zal worden en
dan moet worden verwijderd. Het rooiwerk
wordt verricht door de firma Van Eijk uit Leiden.

BEWONERSINITIATIEF ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld, het Bewonersinitiatief

In de afgelopen weken is het Bewonersinitiatief
gestaag voortgegaan met het verder ontwikkelen van de plannen voor het Zuidelijk Stationsgebied. Deze activiteiten waren:
 Onderzoek naar de verkeersconsequenties
samenhangende met de mogelijke ontwikkelscenario’s voor het plangebied. De verkeerswerkgroep bestaande uit Wilma
Neefjes, Bram Cazius, Wilco Spek, Jaap Addicks en ondergetekenden zijn viermaal bijeen geweest en hebben de verschillende
scenario’s kwalitatief uitgezocht. Hiervan is
een uitgebreide rapportage gemaakt die
binnenkort op onze website
http://nieuwepark.nl/stationsgebied/ zal
staan.
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Bewonersraadpleging op 9 januari georganiseerd in buurthuis “De Kade”, waarbij
over het hierbovengenoemde verkeersrapport gediscussieerd is. Het was niet de bedoeling dat er een keuze voor de ene of andere oplossing gemaakt zou worden, zolang
we nog niet weten hoe het Stationsgebied
wordt vernieuwd en of het busstation naar
het noorden gaat of in het zuiden blijft. Het
resultaat van de avond was dat de aanwezigen beter begrepen wat de consequenties
van een gekozen oplossing kunnen zijn en
aan de andere kant dat de verkeerswerkgroep weet wat de suggesties en aandachtspunten van de bewoners zijn.
Rondetafelgesprek met geïnteresseerde
partijen. In de afgelopen maanden heeft
het Bewonersinitiatief met een groot aantal
partijen gesproken over de mogelijke invulling van het Stationsgebied. Op grond van
deze gesprekken en de Bewonersraadpleging
van 6 november hebben wij een voorlopig
richtinggevend idee (RI) opgesteld. Op basis
van dit RI hebben we met die partijen, die in
het eerste gesprek aangegeven hadden dat
ze geïnteresseerd zijn daadwerkelijk iets te
realiseren in het plangebied, een tweede gesprek gehad. Deze tweede gespreksronde
heeft er toe geleid dat we op 27 januari a.s.
met de geïnteresseerde partijen een rondetafelgesprek zullen hebben. Het doel van het
gesprek is samen met betrokken partijen te
komen tot een gedeelde ambitie, een richtinggevend plan en uiteindelijk tot een ontwikkel- en investeringsstrategie (ruimtelijk
en programmatisch) voor het Zuidelijke Stationsgebied.

Binnenkort zullen onze stukken “de Ontwikkelingsvisie” en “Opties voor verkeersoplossingen”
op onze site
http://nieuwepark.nl/stationsgebied/ beschikbaar zijn.
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BEWONERSAVOND DONDERDAG 3
APRIL OM 20.00 UUR (vanaf 19.30 bent u
welkom) IN GOUWESTEIN
Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw agenda dat de Bewonersavond dit jaar gehouden zal worden op
donderdag 3 april om 20.00 uur in Gouwestein.
Alle wijkbewoners en belangstellenden zijn van
harte welkom! De avond wordt georganiseerd
door het wijkteam Nieuwe Park.
Evenals vorige jaren zijn er stands met informatiemateriaal over de verschillende activiteiten in
de wijk. In de wijkkrant van februari volgt een
overzicht hiervan. Omdat vorig jaar het programma overladen was houden we het dit jaar
korter. We zullen even stil staan bij de gebeurtenissen van 2013 en onze financiële situatie,
maar ons verder concentreren op waar we nu
mee bezig zijn en welke activiteiten het wijkteam in 2014 zal organiseren.
Hoe staat het met de plannen voor het Zuidelijk
Stationsgebied en De Dag van het Park. Hoe zal
het nieuwe groen eruit gaan zien. Hoe kunnen
we de wijk verder opfleuren met geveltuintjes
en/of moestuintjes. Ook zal er aandacht zijn
rond specifiek thema’s, zoals sportactiviteiten op
het trapveld, nieuwe beplanting voor het Van
Bergen IJzendoornpark, gebruik van de Jeu de
Boulebaan, inbraakpreventie, ecokids, crea
avonden, etc..
Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de
agenda wilt zien: laat het ons weten! Onderstaande agenda is nog niet definitief, dus waar
mogelijk nemen we uw wensen graag mee. Jos
Cremers, Rien Prins, Irene Tielman en Peter
Schönfeld organiseren dit keer de avond. U kunt
uw ideeën bij hen melden (zie adressenlijst laatste blz. van de wijkkrant).
VOORLOPIGE AGENDA 3 april
Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie
en thee en tot 19.55 uur:
1.Informatiemarkt
Gelegenheid tot verkrijgen van informatie bij de
stands over o.m. Groencommissie, het Buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen, etc.
2. Vergadering
- Korte terugblik 2013
- Vooruitblik 2014
- Plan Zuidelijk Stationsgebied
- Financiën
- Gelegenheid tot vragen en sluiting
3. 21.30 uur Borrel

Bewonersraadpleging 9 januari
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VEILIGHEID IN DE WIJK DOOR
WHATSAPP
Door Diana Rosenboom-de Groot

Steeds meer Nederlanders gebruiken de berichtendienst Whatsapp om elkaar te waarschuwen
voor bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Buurtbewoners maken speciale Whatsapp-groepen
aan om verdachte, ongewone en/of bijzondere
situaties in de wijk snel met elkaar te delen en
daarnaar te handelen. Tientallen wijken in Nederland maken al gebruik van deze mogelijkheid.
Wat is Whatsapp?
Whatsapp is een mobiele berichtenapp waarmee
je gemakkelijk en snel berichten kunt uitwisselen. Gerelateerd aan het vergroten van de veiligheid in onze wijk kan een Whatsapp-groep
worden beschouwd als een ‘digitale buurtwacht’.
Kenmerken van Whatsapp:
 het is eenvoudig en snel; berichten worden
direct uitgewisseld;
 iedereen die aangesloten is bij de Whatsappgroep is in het bezit van dezelfde informatie;
 het enige wat je nodig hebt, is een mobiele
telefoon en Internet op je telefoon;
 het gebruik is kosteloos (eenmalige aanschaf
€0,89);
 je hebt altijd zelf de controle over je deelname aan een Whatsapp-groep door in de
groep te blijven of de groep te verlaten
wanneer je maar wenst. Er is echter slechts
1 persoon bevoegd om andere buurtbewoners toe te voegen;
 naast het versturen van berichten kunnen er
ook afbeeldingen/foto’s, video’s en geluidsopnamen worden verstuurd.

Wat kan er gemeld worden in de Whatsapp-groep?
De Whatsapp-groep is uitsluitend bedoeld voor
aan veiligheid gerelateerde zaken. Denk hierbij
aan (poging tot) inbraak, het vermoeden van
handelen in drugs, het melden van zwervers,
het signaleren van verdachte auto’s, het melden
van (geluids)overlast in de wijk, etcetera.
Aandachtspunt is wel dat, wanneer normaliter
de politie gebeld wordt voor meldingen, dit bij
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aanwezigheid van de Whatsapp-groep ook nog
gewoon zo blijft. Het verschil is dan alleen dat
de anderen ook op de hoogte zijn van de actie
en eventueel kunnen toezien op de personen
waar het om gaat.
Het Buurtpreventieteam van het Nieuwe Park
staat positief tegenover het aanmaken van een
Whatsapp-groep om op die manier met elkaar
uit te kijken naar verdachte situaties en elkaar
direct te waarschuwen met als doel om de veiligheid in de wijk te vergroten.
Er zal komende periode in het buurtpreventieteam ook nog worden gesproken over de eventuele rol van de wijkagent en/of stadstoezicht in
de Whatsapp-groep.
Aanmelden?
Er kunnen maximaal 50 personen aan een
Whatsapp-groep worden toegevoegd. Het zou
het mooiste zijn als we in de Whatsapp-groep
bewoners kunnen toevoegen die verspreid over
de wijk wonen. Dat betekent per straat één of
enkele bewoners in de Whatsapp-groep. Zo kan
er bijvoorbeeld een start worden gemaakt met
de straatcontactpersonen van het Buurtpreventieteam (indien zij beschikken over Whatsapp)
en enkele geïnteresseerden.
Wil je ook samen werken aan de (sociale) veiligheid in de wijk en dus in de Whatsapp-groep
worden toegevoegd? Geef dan je naam, adres
en mobiele telefoonnummer door aan:
i.tielman@gmail.com

AANPAK VAN BERGEN
IJZENDOORNPARK
Door Trudie Galama, lid van de groencommissie

Er is nieuws van de Gemeente over de aanpak
van het groen in het Van Bergen IJzendoornpark. Het onderzoek naar flora en fauna is afgerond. Er zijn geen belemmeringen. De bomen
waarin de uilen zouden huizen (?)staan niet op
de lijst om gekapt te worden. De verwachting is
dat dit voorjaar alle kortetermijnacties gereed
zijn (onder voorbehoud dat de werkzaamheden
binnen het budget vallen). Zie voor een overzicht van deze acties de wijkkrant van juli 2013.
Aan de eilanden in het oude park moet nodig
wat gedaan worden. De omgewaaide boom is
weggehaald. Met het aanbrengen van nieuwe
beplanting zal rekening gehouden worden met
de nieuwe plannen. De eilanden zouden immers
eyecatchers worden met kleurige heesters.
Langs de doorgaande weg aan de huizenkant
(tussen VBIJ nummer 19 en 31) worden enkele
prunussen en gingko’s vervangen door moeraseiken. Deze nieuwe moeraseiken sluiten mooi
aan bij de bestaande exemplaren en zullen op
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den duur samen een mooie bomenrij vormen.
De beplanting van de hoeken VBIJ en Winterdijk
is niet geworden wat men had gehoopt. Dit
wordt opnieuw bekeken Dit wordt opnieuw bekeken en er worden in ieder geval wat struiken
bijgeplant. Naast VBIJ nummer 1 wordt een vak
met bodembedekkers aangelegd met krentenboompjes. De (nieuwe) borders rond de vijver in
het nieuwe park zullen op tijd worden ingeplant, zodat ze ruim voor de zomer goed zijn
aangeslagen en de fleurige omlijsting van de
vijver eindelijk weer terug is.
In de volgende wijkkrant hoort u weer van ons.

ONTHULLING ZONNEWIJZER
14 APRIL
Door Peter Schönfeld

Zoals u allen hebt kunnen zien, staat de Zonnewijzer vanaf oktober op de kop van het Nieuwe
Park te pronken. Maar zult u zeggen: hij is nog
steeds niet officieel onthuld. Dat klopt. Dit is
niet omdat we dat niet willen, maar omdat het
weer in de winter hiervoor ongeschikt is. Het
plan is nu de onthulling te laten plaatsvinden op
maandag 14 april rond 12.00 uur. Begin en einde van de plechtigheid zal in Gouwestein zijn.
De onthullingshandeling zal gedaan worden door
directe familieleden van de gebroeders Both, de
oorspronkelijke schenkers van de Zonnewijzer
aan de gemeente. In de volgende wijkkrant zullen meer details volgen.

ZE ZIJN UIT ELKAAR
Door Trudie Galama

Het was u misschien al opgevallen, maar aan de
voet van die prachtige zonnewijzer stonden
twee bankjes en die zijn uit elkaar. De zonnewijzer komt nu nog mooier tot zijn recht en
vanaf de bankjes heb je een beter uitzicht gekregen. Voor de officiële onthulling op 14 april
van de zonnewijzer is nu alle ruimte voor een
rondedans met veel publiek en wie weet een
fanfare!
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HOE KOMT U OP DE JUISTE WIJZE
VAN UW AFVAL AF?
Door Piet Streng, Cyclus

Vuilniszakken in ondergrondse verzamelcontainer
U kunt uw vuilniszakken met huishoudelijk restafval op elk gewenst moment van de week wegbrengen naar de ondergrondse verzamelcontainers. De container is voorzien van een elektronisch systeem voor toegangsregistratie. Dit betekent voor u als bewoner dat er een pas nodig
is om de container te openen. Het voordeel
hiervan is dat alleen huishoudens kunnen aanbieden die op de container zijn aangesloten. Met
het gebruik van een pas voorkomen wij de instroom van restafval van onbekende herkomst.
Welk afval kan ik erin kwijt?
In de ondergrondse container kunt u restafval
kwijt. Dit afval kunt u in een grijze vuilniszak
van maximaal 60 liter aanbieden.
Waar laat ik mijn GFT-afval?
Voor de inzameling van uw GFT-afval moet u
gebruik maken van de GFT cocons.
Het is niet toegestaan ander afval dan GFT-afval
in deze containers te deponeren.
Waar laat ik mijn grofvuil?
Grofvuil is alles wat niet in de ondergrondse
container past, zoals meubilair, hout, tapijt, etc.
Grofvuil behoort niet in de container en al helemaal niet naast de container. U kunt uw grofvuil
zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation aan
de Goudkade 23 in Gouda. Op verzoek en tegen
betaling van een bedrag (€ 8,50 per ½ kuub)
komt Cyclus uw grofvuil ophalen op een afgesproken dag.
Waar laat ik mijn papier, glas en textiel?
Het inzamelen van glas, papier en textiel verloopt via de gebruikelijke en bestaande containers.

Bankjes uit elkaar, grond netjes opgehark; het wordt
steeds mooier rondom de zonnewijzer

Waar laat ik mijn plastic verpakkingsmateriaal?
Plastic verpakkingsmateriaal wordt apart opgehaald in Gouda. Hiervoor zijn speciale plastic
zakken beschikbaar gesteld, die elke twee weken worden opgehaald door de gemeente. Deze
speciale zakken mogen alleen gebruikt worden
voor plastic afval.
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Waar laat ik mijn Klein Chemisch Afval en
Elektr(on)ische Apparatuur?
Dit afval kan worden gebracht naar het afvalbrengstation op de Goudkade.
Meer informatie?
Meer informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en openingstijden van het afval
brengstation is ook digitaal beschikbaar. Surf
naar www.cyclusnv.nl en klik op Informatie voor
bewoners > Afvalkalenders > Gouda.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van Cyclus via 0182 547500.
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deze bij om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie en eventuele klachten
Mocht u vragen hebben of zijn de gevolgen van
de werkzaamheden voor u onduidelijk dan kunt
u contact met ons opnemen. Bij klachten nemen
wij binnen één werkdag contact met u op.
Website Hamstergat
Op de website www.gouda.nl/hamstergat staat
het actuele nieuws en zijn de tekeningen van de
toekomstige inrichting te vinden.
Specifieke vragen en klachten
Voor specifieke vragen en klachten kunt u zich
wenden tot: Gerco Jongejans, omgevingsmanager namens de gemeente Gouda, gjonqeians@heijmans.nl, +3800 099 8868 of contact
opnemen met het klantcontactcentrum van de
gemeente Gouda via tel. 14 0182.
Vooruitblik volgende fases
Dit is de eerste fase van de reconstructie. De
werkzaamheden worden in de maanden juli t/m
oktober 2014 intensiever. In deze periode is er
minder verkeersaanbod en veroorzaken de
werkzaamheden minder hinder. Voor de volgende fases wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Datum en tijd worden nog bekend gemaakt

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Door Lynet Mechielsen

NIEUWSBRIEF HAMSTERGAT
Afgelopen weken zijn er veel storingen geweest
met de huidige verkeerslichten. Dit hebben we
proberen op te lossen, helaas zonder het gewenste eindresultaat. Het was de bedoeling dat
de verkeerslichten zouden blijven functioneren
tot zomer 2014, wanneer de nieuwe installatie
wordt aangebracht. Om de periode tot aan de
zomer te overbruggen, zijn tijdelijke verkeerslichten neergezet. Deze reageren echter
minder snel op het verkeer dan verkeerslichten
die met verkeersaanbod werken. Hierdoor kunnen bijv. minder auto’s de kruising passeren bij
groen licht. Dit zorgt waarschijnlijk voor langere
wachttijden.
We houden de komende periode de verkeerslichten in de gaten en indien nodig stellen we

Pastorale bijeenkomsten:
Weekopeningen
 In de oneven weken op maandagochtend om
10.30 uur in de Plaza door dhr. A. de Jong
Kerkdienst
 Zondag 26 januari Heilig avondmaal om
10.30 uur in de Plaza door ds. M.L. Batenburg
Weeksluitingen
 In de even weken op vrijdagavond om 18.50
uur in de Plaza
 7 februari door drs. A.B. van Campen
 21 februari door ds. T. Bouw
Bijbelkring
 Woensdag 5 februari in de Plaza om 14.30
uur door ds. N. M. Tramper
Zaterdagmiddagconcert op 25 januari om 14.30
uur in de Plaza door strijkkwartet van leerlingen
van Kunstpunt Gouda. Toegang gratis! Koffie en
thee voor niet-leden van Comfort a la carte € 1.
Woensdag 12 februari om 14.30 uur treedt Pieter Dubbelt voor u op met een uitgebreid repertoire op elektronisch orgel. Meezingen mag!
6
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Toegang gratis! Koffie en thee voor niet-leden
van Comfort a la carte € 1.
Zaterdagmiddag 22 februari 14.30 uur in de Plaza - Interactief muziek optreden door duo
“Agua Azul” met swingliedjes uit de jaren 19301950, Braziliaans, Mexicaans, etc. Toegangsprijs
voor leden Comfort a la carte € 3 niet-leden € 5
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Wees gerust: wie zich uitgedaagd zien om het
nogmaals te ontvreemden zullen geconfronteerd worden met een wrikvaste verbinding aan
het betonblok eronder.

Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het welslagen van de diverse activiteiten.
 Het Restaurant zoekt hulp in de weekenden.
 Het Grand Café voor de zaterdag en evt. inval doordeweeks.
 Bij het wandelen op de zaterdagochtend
komen we nog handen en voeten tekort.
 Helpende handen bij de creaclub op maandagochtend en de spelmiddag op vrijdag.
 Vrijdag bij de filmavond van 19.00-21.00
uur
 Dagelijks van 16.00-18.00 uur op de zorgafdeling is er assistentie welkom bij het verstrekken van de broodmaaltijd.
 Ook in de huiskamers op de verpleegafdeling
is assistentie bij het begeleiden van de bewoners van harte welkom op alle dagen van
de week!
 Op zaterdagmiddag en woensdagmiddag 1
keer per maand bij de concerten of andere
recreatieve activiteiten van 14.00-16.30 uur.
Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u
verkrijgen bij Lynet Mechielsen.
Het Grand Café is geopend van maandag tot
en met zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Drie gangen menu
€ 11,50 (Leden van Comfort à la carte € 10). U
wordt verzocht om drie werkdagen van te voren
te reserveren bij de receptie tel.: 0182-515655.

LEEUW
Door Ton Kooijman

Onze leeuw is recent voor de derde keer weggepikt, maar we maakten ons nauwelijks zorgen,
want uit ervaring blijkt dat niemand daarmee
weg komt. En jawel hoor, de eigenaar Koen van
der Kar zond ons onderstaand bericht:
Voor wie het nog niet bij de dorpspomp, van
twitter dan wel uit de krant vernomen heeft: het
leeuwtje is wederom terecht! Anonieme onverlaten (dit is dubbelop?) hebben het op de Raam
achtergelaten, en een bewoner vond het er te
monumentaal uitzien om te laten liggen. Een fotootje op twitter deed de rest. De feestelijke
herplaatsing vond half januari plaats, met thee
of koffie, en de toepasselijke versnapering.

PZS - PLATFORM ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Marrianne Waalwijk

Inmiddels is de tweede Bewonersavond van het
Bewonersinitiatief Nieuwe Park en Kadebuurt
geweest. Het verkeer is een lastig onderwerp,
de wijken zijn nu van twee kanten bereikbaar en
dat is voor bewoners heel fijn. Om het gebied
aantrekkelijker te maken zou daar een onderbreking in moeten komen, zodat er een verkeersvrij gebied ontstaat. De meningen lopen
daarover uiteen, het lijkt lastig om een definitie
over sluipverkeer vast te stellen. Als je in de
Kadebuurt woont ben je dan sluipverkeer in het
Van Bergen IJzendoornpark? Of ben je dan bereikbaarheidsverkeer?
Ook is het nog niet duidelijk of het busstation
wordt verplaatst naar de noordzijde en wat daar
dan de voordelen/nadelen van zijn. Hetzelfde
geldt voor de Van Hofwegensingel.
De verkeersgroep had zich prima voorbereid en
kwam na grondige uitleg met vier voorstellen
voor de verkeersafwikkeling in het Zuidelijk Stationsgebied waarvan er twee de voorkeur had7
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den. Als platform gaat de keuze uit naar geen
verandering dus eigenlijk ook geen “verbetering” in de huidige verkeerssituatie. U kunt de
voorstellen binnenkort op de website van het
Nieuwe Park (www.nieuwepark.nl) terugvinden
en daar zelf uw mening geven. Bij
www.pzsgouda.blogspot.com kunt u het verslag
terugvinden.
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vatie van de Zonnewijzer de belangrijkste aandachtspunten. Dit komende jaar zal het Zuidelijk
Stationsgebied nog steeds die aandacht gaan
opeisen. We hopen natuurlijk dat er voor dit gebied uiteindelijk een bevredigende oplossing
gaat komen.
De renovatie van de |onnewijzer is afgerond.
Deze is werkelijk prachtig geworden en heeft
een in het oog springende plek in het park gekregen en zal op maandag 14 april op een
waardige wijze worden onthuld. Alle sponsors en
meewerkende vrijwilligers verdienen grote
waardering. Houd de wijkkrant in de gaten voor
het juiste tijdstip!
Op de komende bewonersavond zal verder ingegaan worden op alle activiteiten die uw wijkteam
op de agenda heeft. Deze avond zal op 3 april
worden gehouden in het zorgcentrum Gouwestein. De avond belooft zoals gewoonlijk weer
het hoogtepunt van het jaar te worden. Maak
vast plaats in de agenda, zou ik zeggen.
Het was een gezellige, geanimeerde en goed
verzorgde receptie. De foto’s zullen dat bevestigen. Was u er dit jaar niet bij? In januari 2015
is er een nieuwe kans. Komt allen!

DE NIEUWJAARSRECEPTIE
Door Rien Prins

Vorig jaar hield ons wijkteam de nieuwjaarsreceptie in het bruine café van het Segment. Dit jaar was de receptie op vrijdag 17 januari in het Bruispunt aan de Vredebest. Een
heel inspirerende omgeving waar van alles staat
te gebeuren in de komende tijd. Lees de wijkkrant of onze website er maar op na.
De vrijwilligers hadden hun uiterste best gedaan
om de ruimte, de hapjes en drankjes op tijd gereed te hebben. Ruim veertig bezoekers uit alle
hoeken van onze wijk mochten we ontvangen op
onze receptie. Daardoor werd het een bruisende
middag in het Bruispunt met aangenaam gekeuvel over alles wat ons in de wijk bezighoudt. Van
het leeuwtje van Koen van der Kar tot alle dromen over de bestemming van het Zuidelijk Stationsgebied.
Onze voorzitter Peter Schönfeld trok de aandacht nog even naar zich toe om de gemoedelijke sfeer een officieel tintje te geven. In het afgelopen jaar waren vooral de ontwikkelingen
rondom het Zuidelijk Stationsgebied en de reno8
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LENTE EN GROEN
Door Manon Vonk

Ook al is de winter nog niet echt begonnen, de
lente ligt al weer in het vooruitzicht. Als alles
weer begint te groeien en te bloeien is het ook
tijd voor de groenguerrilla om weer in actie te
komen.
Bij het bruispunt hebben ze ook lucht van de acties van vorig jaar gekregen en ze willen er
meer bekendheid aan gaan geven. Bij de bruisplek gaan ze een tijdlang groene initiatieven belichten met de bedoeling dat straks heel Gouda
een beetje groener is. Hierover volgt later meer.
Met de praktijkafdeling van de Goudse Waarden
staat ook een leuke actie gepland waar achter
de schermen al druk aan gewerkt wordt. Komend voorjaar zullen er namelijk kruidenegels
onze wijk gaan opfleuren.
Voorjaar willen we ook een stekplek gaan maken, waarschijnlijk komt dit op de parkeerplek
bij Gouwestein. Hier kun je overtollige plantjes
kwijt die gaan woekeren in de tuin. Die kunnen
andere buurtbewoners dan weer planten. Zodra
die stekplek er is melden we dat in de wijkkrant.
Natuurlijk kunt u zelf ook al plannen gaan maken om er weer groener bij te gaan zitten. Bijvoorbeeld om uw geveltuintje weer op te frissen
of de boomspiegel weer op te fleuren.
Mocht u zelf ook nog leuke ideeën hebben om
de wijk een beetje groener te maken dan zijn
die van harte welkom.

PARK IN BEELD

Een beeldenroute in het van Bergen
IJzendoornpark
Door Marianne Waalwijk

De werkgroep Park in Beeld heeft inmiddels de
eerste positieve reacties ontvangen op de sponsoraanvragen. Ook de gemeente vindt het een
leuk initiatief. Het idee is om dit jaar vanaf De
Dag van het Park tot medio oktober zo’n 20
beelden in het park te plaatsen. Waarmee we
letterlijk ons prachtige park in beeld zetten.
De kunstenaarsgroep De Ploegh heeft haar medewerking toegezegd. Als alles doorgaat kunnen
we nog wel wat hulp gebruiken, dus als u mee
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wilt denken en werken aan Park in Beeld neem
dan even contact met ons op.
(Marrianne Waalwijk 06 23507933, marriannekunstidee@gmail.com)

KORTE BERICHTEN
 De grond tussen de blokwoningen
In de grond tussen de blokwoningen zijn stukjes
asbest aangetroffen. Dat is op zich nog geen reden voor ongerustheid, want in heel kleine hoeveelheden is er niets aan de hand. Maar het is
wel goed om die hoeveelheden te kennen, dus
zijn er half januari wat monsters genomen om
daar meer inzicht in te krijgen. De uitslag van
die test is over een paar weken bekend. We komen er dus op terug.
 De Kattensingel
De gemeente is van plan om langs de Kattensingel langs de kade in de lengterichting meer
stootbanden te plaatsen. Dat gebeurt vooral om
de kademuur te beschermen. Auto’s kunnen dan
alleen in de lengterichting parkeren en dat kost
enige tientallen parkeerplaatsen. Het zou veiliger zijn, maar het eerdere probleem dat auto’s
gedeeltelijk op het fietspad staan is al opgelost. Het argument van schade aan de kademuur is door ons niet te beoordelen, maar overigens zijn we als wijkteam niet ingenomen met
deze maatregel. Een grondige renovatie van de
Kattensingel staat al vele jaren op de agenda en
zou nu maar eens moeten plaatsvinden. Dan
moeten we niet ondertussen nog geld in de singel gooien.
 Enquête Winterdijk
We zijn alweer gewend aan de nieuwe Winterdijk. Met de gemeente is afgesproken dat we na
zullen gaan wat de omwonenden vinden van het
tweerichtingsverkeer voor auto’s dat nu is ingevoerd. Als dat helemaal niet bevalt, is beloofd
die maatregel terug te draaien. Dus we gaan de
omwonenden binnen een paar weken naar hun
mening vragen. De gemeente vindt wel dat er
een behoorlijke respons moet zijn en daar zijn
we het als wijkteam mee eens. De enquête
stellen we samen met de gemeente op. We vragen aan de betrokkenen om deze serieus in te
vullen en weer in te leveren.
 Wijkaanpak
Eind januari evalueert de gemeente samen met
de wijkteams de wijkaanpak. Een paar jaar geleden is daar al fors op bezuinigd. We hopen dat
er daarmee voor langere tijd financiële rust is
ontstaan. Het is belangrijk dat de gemeente
stimuleert dat binnen wijken initiatieven worden
ondernomen en dat ze deze ondersteunt.
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(scrappen en stempelen), memo borden maken
en beren maken. We gaan een klein fotoboekje
maken speciaal voor pasfoto's. Makkelijk om
mee te nemen in je tas maar ook leuk om te
maken met kinderen, kleinkinderen of als cadeautje weg te geven.

UITNODIGING VOOR ALLE 55
PLUSSERS IN DE WIJK:
Door Wilma Neefjes

Op vrijdagmiddag 14 februari van 14.00 tot
16.00 uur in de Goudse Waarden activiteit
i.s.m. het Verzetsmuseum

CREACAFÉ 12 FEBRUARI
Door Marrianne Waalwijk

Het Creacafé wil iedereen nog een creatief 2014
toewensen. Creacafé is er elke tweede woensdagavond van de maand in het Grandcafé van
Gouwestein. In het Creacafé nodigen we gasten
uit die iets over hun creatieve hobby willen vertellen en laten zien; daarna gaan we zelf aan de
slag.





12 februari gaan we met Margaret een fotoboekje maken en
12 maart staat er ‘keitjes beschilderen’ op
het programma.
9 april zijn we weer in oranjestemming
14 mei staat nu nog open (dit is dus uw
kans!)

We zien u graag weer de 12e februari in het
Grandcafé van Gouwestein! 19.00 uur staan de
koffie en thee klaar, om half acht beginnen we
met het creatieve gedeelte en om half tien ruimen we weer op.
Meer info en foto’s kunt u vinden op
www.creacafegouda.blogspot.com
Margaret stelt zich hier voor:
Mijn naam is Margaret de Jong, getrouwd met
Jan, twee kinderen Roan bijna 18 en Louanne 15
jaar. Ik werk drie dagen als administratief medewerkster en hoorde via Manon over het
creacafe. Ik vind het erg leuk om te knutselen
en heb al verschillende creatieve dingen gedaan
o.a. Beelden maken met Paverpol, betonnen
beelden beschilderen, scrappen , kaarten maken

Vrijdagmiddag 14 februari a.s. is de laatste activiteit dit schooljaar georganiseerd door eindexamenleerlingen van SD&V (= sport, dienstverlening en veiligheid) van De Goudse Waarden
aan de Kanaalstraat. Een heel bijzondere middag, want dit schooljaar gaan we voor de eerste
keer samenwerken met het Verzetsmuseum uit
Gouda. Geen middag over alleen de oorlog en
verzet. Wel een middag waarin keuzes die we
maken in de wereld van vandaag en toen, onrecht en onverschilligheid, centraal staan. De
leerlingen hebben de middag samen met het
Verzetsmuseum voorbereid en een vrijwilliger
van het museum is die middag ook aanwezig.
O.a. zal met stemkastjes uit het mobiele Tribunaal van het museum gestemd kunnen worden
over vragen rond mensenrechten.
Wilt u ook aan deze middag deelnemen?
Alle 55-plussers, die wonen in onze wijk zijn van
harte welkom. Eigen bijdrage: 2 euro per persoon. Aanmelden kan bij mevrouw Rietkerk,
Winterdijk 1-109 of Wilma Neefjes per e-mail
wilma.neefjes@gmail.com. De activiteit begint
om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen.
Parkeren van de auto kan op het parkeerterrein
naast de school aan de Kanaalstraat; een fietsenstalling is direct bij de ingang of op het
schoolplein (overdekt). Een kopje koffie/thee en
iets fris zijn inbegrepen.
Tot dan?
Meer informatie over het Verzetsmuseum in
Gouda: www.verzetsmuseum-zh.nl
10
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Die nemen vervolgens contact op met de aanvrager en maken een afspraak met de hulpvrager. Op deze wijze ontstaan er contacten en
netwerken binnen wijken en kunnen er wellicht
een volgende keer zonder tussenkomst van het
burennetwerk voor elkaar diensten verleend
worden.
Een soortgelijk netwerk is al enige tijd operationeel in delen van Amsterdam. Ervaring daar
leert dat er meer aanmeldingen zijn van bewoners als goede buur, dan dat er aanvragen zijn
voor hulp.

FELICITATIES VOOR PARK EN
DIJK EN HET SEGMENT!
Hierbij wil ik de twee scholen in onze wijk, die
deze maand het predicaat "excellente school"
hebben gekregen van de overheid, feliciteren:
CSG Park en Dijk aan de Winterdijk en Praktijkschool GSG Het Segment aan het Van Bergen
IJzendoornpark van harte gefeliciteerd!
Ik hoop dat we net als de afgelopen tien jaar
van vogelkasten ophangen, informatiebordjes
maken, kerstbomen plaatsen en versieren, rozen planten, pony rijden, hapjes bereiden,
schoonmaakacties, vergaderlocatie, trapveld delen, etc. elkaar in de wijk zullen blijven vinden,
waarbij het excellente van jullie scholen een
stukje afstraalt naar onze wijk.

Het is moeilijk om vanuit een kwetsbare positie
hulp te vragen aan derden en naar buiten te
treden. Bij deze dan ook een oproep aan alle
bewoners om zich actief in te zetten dit netwerk
op poten te krijgen, meldt u aan als goede buur,
en probeert u zich over de drempel van hulp te
vragen heen te zetten. U bewijst ook degene die
iets voor een ander wil doen een dienst, om deze intentie in daden om te kunnen zetten. Ik
ben van mening dat het mes aan twee kanten
snijdt, de nodige ondersteuning wordt geleverd
en onze wijk wordt een betere wijk met een florerend burennetwerk. Voor meer informatie, kijk
op www.burennetwerkgouda.nl of mail naar Joyce Schoon info@burennetwerkgouda.nl
Leerlingen van de Goudse Waarden organiseren
sportactiviteiten voor de senioren
uit Nieuwe Park

Wilma Neefjes, nog bijna wekelijks samenwerkend met Het Segment bij de begeleiding van
de boodschappenservice op vrijdagmorgen.

BURENNETWERK GOUDA
Door Anne-Marie Blok

In de vorige wijkkrant heeft u iets kunnen lezen
over opzetten van het burennetwerk Gouda, een
initiatief van verschillende kerken en vrijwilligersorganisaties die proberen aan te sluiten op
hiaten die gaan ontstaan nu de overheid zich terugtrekt.
Ik wil daar graag nog even op terugkomen. Het
is een feit dat er de komende jaren meer een
beroep gedaan zal worden op mantelzorgers, en
dat ouderen langer zelfstandig zullen blijven
wonen. Niet iedereen heeft een netwerk van familie, vrienden en kennissen die bij kunnen
springen als er obstakels zijn in het dagelijks leven, of als men geïsoleerd dreigt te raken. Het
burennetwerk kan dan soelaas bieden. De aanvragen voor hulp of contact worden centraal geinventariseerd, waarna er contact wordt opgenomen met bewoners uit de directe omgeving
die zich hebben aangemeld als goede buur.
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden
en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail:
t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant

kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151
De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Rien Prins
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

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

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

06-14363567
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500

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

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

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:

H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 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 Noorderstraat 12, tel 06-26960574
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, 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
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 – vacature
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
10 febr
11 febr
12 febr
14 febr
25 febr

19.30 uur
10.00-12.30
19.30-21.30
19.00 uur
14.00-16.00
10.00-12.30
19.30-21.30

uur
uur
uur
uur
uur

Wijkteamvergadering
Brei- & haakcafé

Gouwestein
Gouda Bruist, Vredebest

Crecafé
Activiteiten senioren
Brei- & haakcafé

Gouwestein
Goudse Waarden, Kanaalstraat
Gouda Bruist, Vredebest
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