JAARVERSLAG 2013 WIJKTEAM NIEUWE PARK
Hieronder vindt u het jaarverslag 2013 van de stichting “wijkteam Nieuwe Park”. Het geeft
een overzicht wat er in dit jaar gebeurd is, wat ons heeft beziggehouden en hoe een en
ander tot stand is gekomen.
1. COMMUNICATIE IN DE WIJK EN NAAR BUITEN
Het wijkteam hecht veel waarde aan goede communicatie met de bewoners: de wijkkrant,
die in 2013 tien keer verscheen, is hierbij het belangrijkste middel. De verschillende wijkactiviteiten en de twee bouwprojecten (Rode Dorp en Winterdijk riool herinrichting) werden
uitgebreid verslagen. Leden van de redactie en het wijkteam leverden achtergrondartikelen
aan over bewoners, instellingen, geschiedenis van de wijk, maar ook technisch inhoudelijke
(bouw) zaken. Naast huis-aan-huis verspreiding in de wijk door vrijwilligers (oplage 1000)
wordt hij ook naar ongeveer 100 mailadressen in Gouda verspreid, zoals ook de Zorgcentra
in onze wijk. Nieuwe wijkbewoners krijgen een welkomst brief samen met de wijkfolder.
In januari is weer de jaarlijkse zeer geanimeerde nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van
onze wijk in het gezellige café van het Segment gehouden.
Op 14 maart is de Bewonersavond georganiseerd met daarbij een informatiemarkt waarin
bewoners en professionals informatie verstrekten over de wijk, de financiën van het wijkteam
en waar een terugblik over 2013 en een vooruitblik naar 2014 werd gegeven. Ook werd er
geïnformeerd over de verschillende projecten: Jeu de Boules baan, Zonnewijzer,
inbraakpreventie, Groen van het Park, de winkelpanden aan de Vredebest en de Spoorstraat
en het onderwerp “eenzaamheid bij ouderen”.
De nieuwe website van Nieuwe Park voldoet heel goed. Irene Tielman houdt de site actueel.
Hij is te vinden op: www.nieuwepark.nl.

2. ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR EN VOOR BEWONERS
Het jaar begon en eindigde weer met kerstbomen in de Winterdijksloot, dit keer met lichtjes
door middel van led-verlichting op batterijen. De tien bomen waren mooi versierd door
verschillende bewoners, scholen en andere organisaties, die langs de Winterdijk wonen. De
bomen staan op permanente palen die diep in de modder/veen zijn geprikt. Dit heeft het
grote voordeel dat ze onafhankelijk van vorst en wind op hun plaats blijven en ook de
volgende jaren gebruikt kunnen worden.
Evenals voorafgaande jaren hebben leerlingen van de examenklassen van de VMBO De
Goudse Waarden “in overleg” met het wijkteam vijf gezellige ochtenden, deels met lunch,
voor 65-plussers georganiseerd. Gemiddeld deden 20 bewoners hieraan mee.
Op het creatieve vlak zijn er een aantal Crea-avonden georganiseerd waar bewoners samen
met de organisatrices hun creatieve talenten konden ontplooien. Het is de bedoeling dat dit
ook in 2014 zal gebeuren. Het deelnemer aantal is groeiende.
Voor derde maal is de dag van het park georganiseerd. In de tenten waren zitjes en kon
men koffie e.d. krijgen. De hoofdmoot van de activiteiten was dit keer gericht op cultuur zoals
zingen, muziek en schilderen voor kinderen in de vorm van een graffiti workshop onder
leiding van VijfB.. De meest succesvolle activiteit was dit keer de taarten wedstrijd gewonnen
door mevrouw Khouakhi van de Noorderstraat. Om dat het zulk slecht weer was heeft
Gouwestein haar deuren voor deze bijeenkomst willen openen. Dit was voor iedereen een
heel positieve ervaring, hoewel het voor de organisatoren wel even schakelen was.

Gouwestein heel veel dank hiervoor. Ook in 2014 weer zal er weer een dag van het park
georganiseerd worden en dan voor de vijfde keer, een lustrum!
Dit jaar hebben twee straten een eigen straatborrel georganiseerd: GMF en de
Crabethstraat/park. De Kattensingel deze keer niet. Het wijkteam nodigt andere straten uit
hetzelfde te doen. Hiervoor is van het wijkteam per straat maximaal € 150 beschikbaar plus
gratis gebruik maken van tenten, tafels en banken.
In november werd weer de zeer succesvolle activiteit Haloween voor de jongere jeugd
georganiseerd. Dit keer hebben ruim 50 kinderen hieraan deelgenomen. Veel ouders,
grootouders en andere vrijwilligers hebben geholpen om er een succes van te maken. Het
feest begon met een verkleedpartij en schminken in Gouwestein. Daarna was er een
speurtocht langs een aantal “spookadressen” in de wijk, verkiezing van “griesel van 2013”,
grieseldans, grieselsoep kortom alles was griezelig gemaakt. Dit was voor de kinderen een
heel spannende middag. In de wijkkrant zijn hiervan veel foto’s geplaatst.
Aan het eind van het jaar werd weer ’s middags en ’s avonds een kerstkransenworkshop in
Gouwestein georganiseerd waarin ruim 45 oudere en jongere wijkbewoners hun eigen
kerstkrans maakten om hun huis hiermee te versierden.
Trapveld
Al drie jaar is het trapveld gereed. De afmetingen zijn 28x40m waardoor het meteen het
grootste trapveld van Gouda is. Het veld is van het Segment en mag buiten schooluren
gebruikt worden door de wijkbewoners en hun kinderen. Nog steeds valt het gebruik tegen.
Er zijn drie sleuterhouders. één op Roos van Dekema straat 4, de tweede Van Bergen
IJzendoornpark 23 en de derde Bij Manon Vonk Majoor Fransstraat 36. Overdag is het
trapveld meestal open, maar niet in het weekeinde.
Sport.Gouda samen met het Wijkteam hebben in april weer een “spelmiddag” georganiseerd.
De opkomst was matig maar de kinderen die er wel waren vonden het leuk. Waarschijnlijk
zal ondanks geringe belangstelling tijdens een van de vakanties in 2014 een soortgelijke
middag worden georganiseerd.
Vervoer van en naar supermarkt Hoogvliet
Al drie jaar verzorgt supermarkt Hoogvliet, de winkel op het Gouwezicht terrein, in nauwe
samenwerking met het wijkteam een busjesdienst op vrijdagmorgen van en naar het
zorgcentrum voor de minder mobiele senioren uit de wijk. Er is een opstapgelegenheid bij
zorgcentrum Gouwestein, Korte Akkeren en bij Huize Winterdijk. Vrijwilligers uit de wijk en
leerlingen van de Goudse Waarden en SGS Het Segment helpen bij het inpakken, regelen
van extra stoelen en halen van een kopje koffie tijdens het wachten op de bus. De busdienst
wordt volledig door Hoogvliet betaald als gebaar naar haar oude trouwe klanten. Zij hebben
toegezegd deze regeling ook in 2014 te zullen voortzetten. Op initiatief van de senioren heeft
het TV programma Radar van de TROS opnamen gemaakt en tijdens de uitzending de
“Warme douche” aan Hoogvliet, John de Roos, en aan Wilma Neefjes de initiatiefneemster
en organisator overhandigd.
Zonnewijzer
Was 2012 een slecht jaar voor de Zonnewijzer, in 2013 scheen wel de zon en is de wijzer,
nadat voldoende sponsorgeld was binnengekomen, door Slangenstaal, firma Henk Natte,
Cyclus en de betonmortelcentrale Gouda en natuurlijk veel vrijwilligers uit de wijk waaronder
Piet van der Perk, opgeknapt en geïnstalleerd op de kop van het Nieuwe Park aan de kant
van Nieuwe Gouwe Oostzijde.
De sponsors waren: Prins Bernhard Cultuurfonds, Jac Bezemer Stichting en vof De Lombok
(voorheen Bunnik). De Goudse Betonmortelcentrale, firma Henk Natte en Cyclus hebben
een bijdrage in natura gegeven.

Jeu de boulesbaan
Dankzij Ton Kooijman is de Jeu de Boulesbaan gerealiseerd en in juli officieel geopend met
een wedstrijd van vertegenwoordigers van Gouwestein, Jac. Bezemer en het wijkteam tegen
een team van het Rode Dorp. De baan ligt langs de sloot tussen Gouwestein en de
Noorderstraat (Rode Dorp). De financiering werd gerealiseerd dankzij bijdragen van de
stichting Jac. Bezemer, Gouwestein en het Wijkteam.
Revitalisering winkels Vredebest en Spoorstraat
Om het aanzien van Vredebest en de Spoorstraat te verbeteren heeft het Wijkteam in 2012
het initiatief genomen de leegstaande winkels weer in gebruik te nemen in nauwe
samenspraak met Multi Vastgoed, de eigenaar. Op dit ogenblik zijn er vijf panden begonnen.
Het succes is wisselend en zou voor sommige winkels beter kunnen. De vestiging van
Bruispunt in de Vredebest ziet het wijkteam als positief.
Nieuwjaarsborrel
In januari is de jaarlijkse nieuwjaarsborrel gehouden voor de vrijwilligers en andere
buurtbewoners in het café van Het Segment. Ongeveer 40 mensen hebben het glas geheven
op een goed 2013.
Ecokids
In de herfst zijn drie middagen georganiseerd voor kinderen in de wijk onder de naam
ecokids. De eerste keer hebben de kinderen vogelvoederkastjes gemaakt en pindakettingen
geregen voor de vogels in de winter. De tweede keer hebben ze van oude frisdrankblikjes
kerststerren gemaakt bij Kunst van de Kringloop. De laatste keer waren ze op bezoek bij de
politie, die ze informeerde over de gevaren van vuurwerk. Als klap op de vuurpijl mochten ze
even in de cel zitten.
3. GROENCOMMISSIE
De groencommissie, onder leiding van Trudie Galama, heeft dit jaar vooral veel geduld
moeten hebben.
Herinrichting VBIJ
Met de Gemeente is verschillende malen gesproken over de maatregelen die op korte
termijn gaan plaatsvinden. Tijdens de bewonersavond op 14 maart heeft Marianne Driehuijs
(Gemeente Gouda) de plannen gepresenteerd. Pas in november werd hiervoor groen licht
gegeven. In het voorjaar van 2014 zullen deze maatregelen worden uitgevoerd. Voor de
maatregelen die op de lange termijn staan gepland moet nog naar financiering worden
gezocht.
Hondenpoep
Om de hondenbezitters erop te wijzen dat poep moet worden opgeruimd zijn affiches op de
zitbankjes bevestigd en vlaggetjes bij de hoopjes geplaatst. Door “verzamelaars” werden de
meeste affiches snel weggehaald en ook de vlaggetjes waren maar een kort leven
beschoren. De maaimachine maaide het gras en ook de vlaggetjes na een paar dagen kort
en klein.
Geveltuintjes
Door de Groencommissie is een kleurenfolder ontworpen met tips voor de aanleg van een
geveltuintje. Deze folder is breed verspreid en ook opgenomen in de wijkkrant. Heel veel
bewoners zijn enthousiast aan de slag gegaan. In augustus werd de prijs voor de Geveltuin
2013 uitgereikt.
4. FINANCIEN
De financiële situatie over 2012 van het wijkteam is nog steeds gezond ondanks het feit dat
ons gemeente budget meer dan gehalveerd is. Deze halvering is het gevolg van de

algemene bezuiniging van het sponsor bedrag van de gemeente aan de Goudse wijkteams,
maar ook door de herverdeling van dit subsidie bedrag over de Goudse wijkteams. Dat het
wijkteam nog steeds positief draait komt ten eerste omdat ze een buffer heeft uit het
verleden en ten tweede omdat de samenwerking met Factor G gestaakt is per 31 december.
Dit scheelt het wijkteam ruim € 8000. De begroting voor 2013 was dekkend, waarbij alle
vitale activiteiten van het wijkteam gewoon door kunnen gaan.
5. BUURTPREVENTIE
In 2013 is het Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” 7 maal bijeengekomen om de toestand in
de wijk samen met Cyclus, stadstoezicht en politie te bespreken. Evenals vorige jaren waren
er enkele wisselingen in de samenstelling van het team. Zo is Paul de Rooij vervangen door
Dawid Jarzynka en is er voor Karin van Piershil (Crabethstraat) nog een vacature. Als
tweede vertegenwoordiger van het Rode Dorp is Azzouz Khoukhi lid geworden. Onze
wijkagent Rob van Riel heeft een andere functie gekregen binnen de politieorganisatie en is
opgevolgd door Ronald van Zwienen. In een brief bedankt hij het wijkteam voor de fijne
samenwerking.
Behalve de politie hebben Cyclus via Piet Streng en Stadstoezicht via Fred Starreveld een
belangrijke bijdrage geleverd om onze wijk schoon en veilig te houden.
In 2012 is er door de gemeente Gouda veel inspanning verricht om het buurtpreventie werk
in Gouda te ondersteunen met beleid. Dit heeft ertoe geleid dat er een “menukaart
buurtpreventie” is opgesteld, een folder m.b.t.een wijkschouw en hoe een
buurtpreventieteam op te starten.
Bij het opstellen en evalueren van al deze documenten heeft het buurtpreventie team
“Nieuwe Park” een belangrijke rol gespeeld. Wel blijft het buurtpreventie team “Nieuwe Park”
het een probleem vinden dat Buurtpreventie te nadrukkelijk ingezet en afgerekend wordt op
veiligheid.
In dit kader verstrekt de gemeente Gouda een geldelijke bijdrage van 250 euro per jaar per
buurtpreventieteam. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van € 250 van de
gemeente heeft buurtpreventie team “Nieuwe Park” een actieplan voor het jaar 2013
aangeleverd. De gemeente is hiermee akkoord gegaan en heeft het geld overgemaakt naar
het wijkteam.
6. BOUWACTIVITEITEN
Eind 2012 waren de huizen van het Rode Dorp klaar en bewoond. Dura Vermeer en
Mozaïek Wonen verdienen hiervoor een dikke pluim. Op zaterdag 22 juni is het Rode Dorp
feestelijk geopend door Wethouder van den Akker, die na een mooie speech een grote foto
van de Parkstraat 100 jaar geleden onthulde.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis hebben de bewoners van het Rode Dorp zichzelf
letterlijk in de bloemetjes gezet. De bewoners konden voor halve prijs ( de andere helft was
voor de sponsoren van het festijn, Mozaïek Wonen, Dura Vermeer en het wijkteam) bloemen
en aarde voor hun geveltuintjes kopen om hun nog te kale straten op te fleuren. Van deze
gelegenheid is massaal gebruik gemaakt. Daarom ziet de buurt er nu een stuk gezelliger uit.
Het programma van de middag was overvol. Zo zelfs dat voor het onderdeel spelletjes
nauwelijks tijd was. Velen hebben de speurtocht gelopen in de buurt rond het Rode Dorp.
Deze was uitgezet door Pieter Verhage en Monique Havelaar. Het bleek geen gemakkelijke
tocht te zijn. Niemand had alles goed.
Aan het begin van de middag is Malika Vermeij met haar buurvrouw samen met een aantal
kinderen uit het Rode Dorp een streetdance gaan instuderen, die zij na de
openingsplechtigheid hebben uitgevoerd. Heel knap als je je realiseert, dat het voor de

kinderen totaal nieuw was en ook dat ze elkaar nauwelijks kenden. De andere kinderen
leefden zich uit op het springkussen of lieten zich schminken. Aan het eind van de middag
kregen ze allemaal een kleine verrassing en iets lekkers dat was aangeboden door de
“supermarkt van het Nieuwe Park” Hoogvliet.
Ook mochten de kinderen rode ballonnen oplaten, die hopelijk heel ver weg weer zijn geland.
De eigenaar van de verste ballon krijgt nog een prijs.
Door het aanleggen van de geveltuintjes, het helpen bij het opzetten van de tenten en bij de
verdere organisatie hebben de bewoners voor zover ze elkaar niet kenden elkaar leren
kennen. Ook hebben veel bewoners gehoor gegeven aan het verzoek iets lekkers te maken
voor de borrel. Er was daardoor van alles te eten, hoewel het wel als sneeuw voor de zon op
ging. Iedereen had kennelijk honger.
Eén belangrijk onderdeel van de middag was de openingswedstrijd van de nieuwe Jeu de
Boules baan. Hierbij speelden vertegenwoordigers van de sponsoren van deze baan, de Jac.
Bezemer Stichting, Zorgcentrum Gouwestein en het wijkteam, tegen een bewoners team.
Natuurlijk wonnen de bewoners. Logisch, zij hadden ieder vrij moment kunnen trainen op de
baan voor hun huis.
Deze middag is door het enthousiasme van Monique Havelaar, Malika Vermeij, Manon Vonk,
Azzouz en Hannan Khoukhi en hun tweeling, Mohammed en Baldane, Pieter Verhage en
alle andere bewoners ondanks het rotweer een groot succes geworden.
De voornaamste bouwactiviteit in 2013 was de aanleg van een nieuw rioolstelsel en de
herinrichting in het gebied rond de Winterdijk, het zogenaamde fase III en IV project, rond de
zomer 2012 gestart. De wijk heeft veel overlast gehad van deze rioolwerkzaamheden, wat
natuurlijk te verwachten was. Het betrof de Ferdinand Huickstraat, de Majoor Fransstraat, de
Winterdijk en alle straten die daar op aansluiten. Het werk was zomer 2013 gereed.
Prorail heeft de verbouwing van het station afgerond. Het werd door wethouder Ruwhof
heropend. Hoewel het een enorm moeilijke klus was, hebben de omwonenden er
hoegenaamd geen last van gehad. Prorail heeft het goed georganiseerd. Nieuwe conceptplannen voor het zuidelijk stationsgebied zijn in mei 2013 aan de bewoners en de Raad
door Multi Vastgoed aangeboden en twee maanden later zijn deze plannen bijna unaniem
door de raad afgestemd. In augustus hebben een paar bewoners van Nieuwe Park een
initiatief genomen om te kijken of er niet een alternatief plan kan worden opgezet vanuit de
bewoners. Dit initiatief zal nog wel doorgaan tot in 2014.
Bouwplannen voor het Drie Notenbomen terrein zijn weer opgerakeld in 2013 zonder
aanwijsbare resultaten.
7. VERKEER
Vanaf 29 september t/m 6 oktober 2012 is er een verkeerstelling gehouden op de
Kattensingel. Per etmaal reden er 7500 voertuigen over de Kattensingel. 3100 reden er
vanaf het Kleiwegplein naar het Bolwerk en 4400 voertuigen in de andere rijrichting. Per
etmaal reden er ook 3800 fietsers over de Kattensingel. Het aantal voertuigen is sinds de
vorige meting met 450 gedaald. Dit is gelijkmatig verdeeld over beide rijrichtingen. Bij de
verkeerstelling is geen uitsplitsing gemaakt tussen normaal of zwaar verkeer. 86% van de
automobilisten rijdt 47 km/uur of minder van het Kleiwegplein naar het Bolwerk. 85% rijdt
langzamer dan 42 km/uur van het Bolwerk naar het Kleiwegplein.
Deze cijfers tonen aan dat het met de 30 km op de Kattensingel nog altijd niet goed is
gesteld, maar wel beter dan vóór het gebod van 30 km per uur.
Bij de gemeente is aandacht gevraagd voor het ontbreken van een trottoir vanaf het Bolwerk
naar het van Bergen IJzendoornpark. In het verleden was er een voetpad langs het terrein

van de Drie Notenboomen. Nu kan men er geen gebruik meer van maken omdat er een hek
staat en het pad overwoekerd is door onkruid. Het buurtpreventieteam heeft samen met het
wijkteam hierover een brief naar de wethouder gestuurd. Het antwoord van de wethouder is
dat er geen pad wordt aangelegd omdat er voldoende alternatieven zijn om naar het centrum
te wandelen en de financiële middelen van de gemeente beperkt zijn.
In oktober 2013 zijn er DSI’s (digitale snelheids informatie) gedurende 2 tot 4 weken
geplaatst op de Kattensingel. Hiervan zijn nog geen gegevens bekend.
De gemeente gaat een verkeersbesluit nemen om de Van Strijenstraat vanaf de Kattensingel
af te sluiten. Het buurtpreventieteam heeft de gemeente verzocht om hiermee te wachten tot
de nieuwe aansluiting van de GMF wijk op de Nieuwe Gouwe OZ gereed is.
Voor het “rode dorp” is er een Viktor Veilig poppetje aangeschaft.
Uit verkeersoogpunt is de Winterdijk als proef voor 1 jaar ingericht voor tweerichtingsverkeer.
Het argument hiervoor is dat dit het snelheidsbewustzijn voor automobilisten verhoogt. Na
dat jaar wordt de proef geëvalueerd en een definitieve keuze gemaakt. Inmiddels is een
enquête opgesteld en voorgelegd aan de gemeente. De enquête zal gehouden worden bij de
bewoners van de Winterdijk en het Rode dorp.
8. HOE WERKT HET WIJKTEAM
Het wijkteam vergadert iedere tweede maandag van de maand en heeft ook in 2013
hiervoor gebruik mogen maken van ruimte in de Gouwestein. Er zijn 11 openbare
vergaderingen geweest. De wijkteamleden zijn: Peter Schönfeld (voorzitter), Anne Marie
Blok, Manon Vonk, Gerrit van der Gaarden (penningmeester), Jaap Addicks (in de loop van
2013 vervangen door Rien prins), Ton Kooijman (vicevoorzitter), Sander van der Meijden en
sinds dit jaar de coördinator van Buurtpreventie Jos Cremers. Jaap Addicks heeft afscheid
genomen tijdens de Bewonersavond onder grote dank voor alles wat hij gedurende vele
jaren voor het wijkteam gedaan heeft en nu nog steeds bereid is te doen.
Het wijkteam wordt ook in 2013 op uitmuntende wijze geholpen door Irene Tielman. Haar
werkzaamheden bestaan uit notuleren, opmaken van de wijkkrant, bijhouden van de website
en hand en spandiensten te leveren daar en wanneer dat nodig is.
Het wijkteam onderhoudt nauwe contacten met de gemeente via John van Dijk onze
wijkcoördinator. Een aantal jaren geleden is hij ook onze wijkcoördinator geweest. Hij is
aanwezig bij onze wijkteamvergaderingen.
Het wijkteam werkt samen met alle in de wijk gevestigde instellingen zoals Gouwestein,
Huize Winterdijk, Het Binnenhof, De scholen (Segment, Park en Dijk, Goudse Waarden), Het
Thomashuis en natuurlijk vof De Lombok (voorheen Bunnik’s Logistics). Allen ondersteunen,
ieder op hun wijze, de activiteiten van het wijkteam. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door
het Wijkteam en natuurlijk de bewoners van onze wijk.
Naast bovenstaande teams zijn er werkgroepen voor specifieke thema’s, projecten en
bouwlocaties. Deze werkgroepen onderhouden zelfstandig contacten en ontplooien zelf
initiatieven, maar als het op adviezen aan derden aankomt, wordt dit eerst aan het wijkteam
voorgelegd. Belangrijke zaken worden op de jaarlijkse Bewonersavond besloten. Ditzelfde
geldt voor de financiële kant van de zaken. Deze werkgroepen zijn:
 Redactie wijkkrant: Lies Elte, Irene Tielman, Toos van der Gaarden, Ton Kooijman
 Distributie wijkkrant: Han Geurts doet de distributie van de wijkkrant. Leden van het
buurtpreventieteam en bewoners van het Thomashuis verzorgen de “huis aan huis”
bezorging.



Werkgroep Dag van het Park: de organisatie van deze dag en de activiteiten er om
heen doen: Marrianne Waalwijk (coördinator), Manon Vonk, Lies Elte, Sjouk Engels,
Marleen de Rooij en Wilma Neefjes
 Werkgroep website: Irene Tielman, Peter Schönfeld en Ton Kooijman
 Overleg VVE Blokwoningen, Woonpartners, Gemeente, wijkteam: specifiek
overleg over zaken die spelen rond de blokwoningen: Manon Vonk, Matthijs de Vink,
Patrick van Pijnakker en Peter Schönfeld (namens het wijkteam) en afhankelijk van
de agenda vertegenwoordigers van Woonpartners en de Gemeente
 Werkgroep groen: bestaande uit Trudie Galama (coördinator), Manon Vonk, Cora
van Leeuwen, Han Geurts, Geri van Ittersum, Anneliet Schönfeld.
 Bewonersgroep Crabethpark: opgericht om bewoners te informeren en
ondersteunen in het proces naar een mogelijk gedwongen verhuizing vanwege sloop.
O.a. bewoners Cathelijn Schols, Lisette van Iterson, Ton Helmond en Bart Akkerman
 Werkgroep bereikbare voorzieningen (incl. Hoogvliet Express): De werkgroep
bestaat uit Anne-Marie Blok en Wilma Neefjes, waarbij overleg/ afstemming
plaatsvindt met de cliëntencommissie en Jan de Wit, directeur van Huize Winterdijk,
Tini Rietkerk als contactpersoon van Het Binnenhof, Agnes van Buuren als manager
van Gouwestein, John de Roos als locatiemanager van Hoogvliet, Johan Tempelman
als begeleidend docent van leerlingen van de Goudse Waarden en Willy van Oranje
als begeleidend docent van leerlingen van Het Segment. De werkgroep verzorgt de
communicatie over en begeleiding van het door Hoogvliet aangeboden vervoer.
 Werkgroep eenzaamheid en ouderen: Gouda breed wordt getracht mensen, die
eenzaam voelen, daar waar behoefte is deze eenzaamheid te verzachten. Het
wijkteam zal aan deze Goudse activiteiten meewerken.
 Platform Zuidelijk Stationsgebied: is opgericht en bestaat uit direct omwonenden
van de Crabethstraat/Kattensingel om voor hun belangen bij de herontwikkeling in het
zuidelijk stationsgebied op te komen. Marrianne Waalwijk is het aanspreekpunt.
Wijkteam en platform informeren elkaar en proberen eenzelfde standpunt in te
nemen, maar het platform is autonoom.
 Bewonerscomité Kattensingel: bestaat uit bewoners van de Kattensingel, waarvan
Jan Mostert aanspreekpunt is. De werkgroep houdt zich bezig met de snelheid van
het verkeer en de toekomstige herinrichting van de Kattensingel. Wijkteam en
bewonerscomité informeren elkaar en proberen eenzelfde standpunt in te nemen,
maar het comité is autonoom.
 VVE Blokwoningen: Voorzitter is Manon Vonk. Het wijkteam biedt ondersteuning
aan de VVE, waarbij een deel van de kopers én óók de huurders zijn aangesloten.
De VVE neemt samen met andere eigenaren en de (niet georganiseerde) huurders
initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen. De VVE is autonoom.
 Werkgroep AED: wil het aantal mensen met AED training uitgebreiden. Anne
Marie Blok en Pieter Verhage zijn de trekkers.
Verder neemt het wijkteam deel aan overleg met andere organisaties in Gouda, waarin
zaken worden besproken die ook van invloed zijn op Nieuwe Park, zoals:
 Voorzittersoverleg wijkteams: vergadert ongeveer één keer per kwartaal. Namens
Nieuwe Park neemt de voorzitter van het wijkteam deel.
 Platform Binnenstad en Haar Randen: Het wijkteam is agenda lid Peter Schönfeld
is de contactpersoon voor het wijkteam.





Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied: Bewoners van de wijk Nieuwe Park
zijn van mening dat het stationsgebied, nu het plan niet doorgaat, niet verder mag
verloederen en hebben het initiatief genomen zelf een ontwikkelingsvisie te opstellen,
die kan rekenen op voldoende draagvlak niet alleen bij de bewoners maar ook bij
andere belanghebbenden. De Bewonersinitiatief groep bestaat uit Stefan Morel en
Peter Schönfeld. Geri van Ittersum en Davis Tuinzing zijn adviseur.
Verkeerswerkgroep Zuidelijk Stationsgebied: Op verzoek van de
Bewonersinitiatief groep hebben Wilma Neefjes, Wilco Spek (wijkteam Kadebuurt),
Bram Casius, Jaap Addicks en Jan Willem Eelkman Rooda zitting genomen in een
werkgroep, die het Bewonersinitiatief adviseert over de verkeersconsequenties van
een gekozen inrichting van het stationsgebied.

Peter Schönfeld (maart 2014)

