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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
We blikken nog even terug op het succesjaar
2013, door aandacht te besteden aan het jaarverslag van het wijkteam. Dat verslag is onderdeel van de stukken die horen bij de jaarlijkse
bewonersavond, die dit jaar op donderdag 3
april plaatsvindt. U bent vanaf half acht welkom
in Gouwestein. Even later in april alweer een belangrijk evenement: op maandag 14 april onthullen we de zonnewijzer die sinds een paar
maanden ons park opluistert. Onthulling om 12
uur ’s middags, als de zon zo’n beetje in het
zuiden staat. De uitnodiging op het voorblad
geldt natuurlijk ook voor u.
Andere activiteiten die we hier willen melden:
 Een groepje omwonenden gaat zich inzetten
om iets moois te maken van de vrijgekomen
ruimte nu de loods op het terrein van de
kaashandel gesloopt is;
 Er is een plan opgesteld voor het zuidelijk
stationsgebied dat aan de burgemeester is
overhandigd. Hij waardeerde het initiatief.
 Het gaat er eindelijk van komen: het fietspad langs de Winterdijk en onder het spoor
gaat dit voorjaar echt aangepakt worden.
Met de onthulling van de zonnewijzer kan het
niet anders: de zon gaat nog meer schijnen, dus
we krijgen een prachtig voorjaar om mee te beginnen.

TERREIN KAASHANDEL
Door een groep bewoners

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de
sanering van de loods met asbestdak tussen de
Kattensingel, Van Beverninghlaan en Van Swietenstraat. Dat terrein is eigendom van de kaashandel. We hebben gehoord dat het Kaaspakhuis voor de komende 10 jaar is verhuurd.
Een paar jaar geleden heeft een groepje omwonenden zich ingespannen om te voorkomen dat
een grootkruidenier die loods in gebruik ging
nemen. Dat is toen goed afgelopen, maar met
de sloop van de loods is de vraag relevant geworden wat er nu met het terrein gaat gebeuren. Hetzelfde groepje is daarom bij elkaar gaan
zitten om na te denken over de mogelijkheden
en wensen. Van de resultaten van dit overleg
doen wij hierbij verslag in de wijkkrant.
De gemeente heeft een bestemmingsplan opgesteld dat veel mogelijkheden geeft. Het is aan
de eigenaar en andere belanghebbenden, in elk
geval de bewoners rondom, daar richting aan te
geven. De gemeente is daarbij de afwachtende
partij. Het is van deze tijd om als burger (omwonenden) niet te wachten tot het moment dat
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de eigenaar met een ontwikkelaar een uitgewerkt plan aan de gemeente voorlegt, maar om
daar proactief in te participeren. Dat kan een
tijdelijke of definitieve oplossing betreffen.

Mooi zicht op de stad boven de Kattensingel
met links het kaaspakhuis

De betrokken bewoners hebben eerst op een rij
gezet welke kwaliteiten hun woonomgeving nu
heeft. Die kwaliteiten zijn het uitgangspunt bij
nieuwe ontwikkelingen.
Als positief worden genoemd:
 Rust;
 Privacy;
 Lichtinval achtergevels woningen door de
geringe bouwhoogte met dak van de (voormalige) loods en het uitzicht;
 Begroeiing aan de erf zijde van de poort
achter de van Beverninghlaan;
 Parkachtige omgeving.
Als negatief:
 Rommelige uitstraling terrein;
 Geluidsoverlast door ventilatie/ airconditioning kaaspakhuis. Na de sloop van de loods
is dat geluid en het geluid van de vrachtwagens nu ook (al ‘s morgens vroeg) in de woningen aan de Van Swietenstraat te horen.
 Tijdens de sloop van de loods is de begroeiing aan de zijde van de Van Swietenstraat
verwijderd en is het uitzicht vanuit de bebouwing en tuinen nog rommeliger geworden.
 Op en rondom het terrein is nu weinig sociale controle.
Mogelijke nieuwe ontwikkelingen brengen daarin
veranderingen. De doelstelling moet zijn dat die
een meerwaarde hebben voor de buurt er om
heen.
Daarbij dienen naar onze mening de volgende
aandachtspunten te worden betrokken:
 een geluidsluwe zijde richting straten in de
omgeving;
 de verkeersdruk/ontsluiting/parkeren vanaf
Kattensingel;
 de privacy van omwonenden; voorkomen
van inkijken in bestaande bebouwing;
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het gebruik van de poort aan de Van Beverninghlaan;
de sociale veiligheid;
mogelijk tijdelijk gebruik en inrichting;
de bewoning;
kleinschalige bedrijvigheid en dienstverlening passend in de schaal van de binnenstad
en onze buurt;
speelgelegenheid kinderen met groen;
het parkeren.

We hebben ons nog niet bezig gehouden met
een mogelijke ruimtelijke visie en te volgen procedures. Die volgen later vanzelf wel. Nu willen
we graag eerst een reactie van de overige omwonenden op de hier genoemde woonkwaliteiten. Daarna willen we daarover eerst in overleg
met de eigenaar van het terrein. Als er aanleiding voor is organiseren we samen met het
wijkteam een bewonersavond. U kunt uw reacties toesturen naar het e-mailadres van Ton
Kooijman, t.kooyman@worldonline.nl
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gaan uitgeven om parkeerplaatsen te veranderen met het argument van veiligheid voor het
verkeer en dat de kade in slechte staat is, terwijl over twee jaar de kade vernieuwd gaat worden en de bewoners er niet om gevraagd hebben. De bewoners hebben een klacht gestuurd
naar B & W en de politieke partijen. Daarnaast
willen de bewoners van de Kattensingel inspraak
in de plannen van de gemeente over "hun" singel. Tenslotte hebben de bewoners van de Kattensingel onlangs een groot aantal bezwaarschriften aan de gemeente Gouda aangeboden.

BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN
LANGSPARKEREN LANGS
DE KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

De bewoners van de Kattensingel ontvingen 21
februari een brief van de gemeente Gouda,
waarin staat dat de gemeente het voornemen
heeft om de parkeerstroken langs de Kattensingel anders in te gaan richten. Het is de bedoeling om van haaksparkeren, langsparkeren te
maken. Er is al regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen en door deze actie verdwijnen er
zeker 30 plaatsen. De gemeente Gouda verwijst
de bewoners voor het parkeren op piekmomenten naar de zijstraten. Maar die hebben regelmatig ook te weinig parkeergelegenheid. De bewoners van deze zijstraten hebben geen brief
ontvangen, wat merkwaardig is, want ook zij
zijn betrokken bij deze verandering. Ook wil de
gemeente Gouda een aantal boomvakken,
waarvan de bomen al dood zijn, weghalen om
plaats te maken voor parkeerruimte. Dit is zeker
tegen de zin van de bewoners, die juist aanplant
van bomen in die vakken ambiëren.
De bewoners van de Kattensingel vinden deze
tijdelijke verandering zonde van het geld, omdat
het de bedoeling is om in 2016 de kade te vernieuwen en alles weer op de schop gaat. Ook is
de veiligheid in het geding, speciaal voor de fietsers, als er langsgeparkeerd zou gaan worden.
De gemeente Gouda zegt dat haaksparkeren
onveiliger is dan langsparkeren, maar uit het
rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), staat duidelijk dat er veel ongelukken gebeuren bij het
openen van de portieren bij langsparkeren.
Kortom, de gemeente Gouda wil nu veel geld

HET JAAR 2013
IN HET NIEUWE PARK
Het wijkteam heeft een jaarverslag geschreven
dat een beeld geeft van de activiteiten in 2013.
Het was een druk en succesvol jaar voor Het
Nieuwe Park.
Naast de jaarlijkse successen, zoals De Dag van
het Park, Halloween, Ecokids, waren er ook veel
unieke gebeurtenissen. Zo kreeg Hoogvliet bezoek van Tros-TV die de gezellige drukte filmde
rondom het vervoer van onze senioren naar de
supermarkt op vrijdagochtend.
Er werd een belangrijke opknapbeurt afgerond
bij de blokwoningen en de Winterdijk, waar
nieuwe riolering en nieuwe bestrating kwam. Na
de afsluitende werkzaamheden in het Rode Dorp
ziet de buurt tussen de Kanaalstraat en de Winterdijk er nu werkelijk prachtig uit. Het bleek
aanleiding voor een mooi feestje in de zomer
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toen Het Rode Dorp officieel geopend werd en
de hele buurt in het zonnetje werd gezet. Op die
dag kregen ook nog andere initiatieven aandacht. De inrichting van nieuwe geveltuintjes
kreeg een belangrijke impuls en we hebben een
jaarlijkse prijs ingesteld voor het mooiste geveltuintjes in de wijk. En achter Gouwestein werd
een jeu de boules baan geopend. Onze wijk
blinkt niet uit in sportieve prestaties, want zowel
ons mooie trapveld als ook dit baantje worden
nog veel te weinig gebruikt.
Een punt van aandacht voor 2014 is nog de verkeersafwikkeling langs de Winterdijk. Nu ingericht als tweerichtingsverkeer, maar met de afspraak dat de omwonenden daar hun mening
over gaan geven. Dat gaat dit voorjaar gebeuren met een enquête.
In de zomer van 2013 werd ook een streep gehaald door de megalomane plannen van MultiVastgoed voor het zuidelijk stationsgebied. Vanuit de wijk, maar ook van anderen, was daar
zware kritiek op gekomen en de gemeenteraad
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heeft de plannen afgekeurd. Vervolgens is binnen de wijk het plan ontstaan om mee te denken over een facelift van dit gebied. Dat blijkt
niet eenvoudig, maar we hebben toch hoop dat
er iets leuks kan ontstaan.
In die zomer is er ook druk gewerkt en geverfd
aan de unieke zonnewijzer die al vijftig jaar in
Gouda staat en die door de reconstructie van
het Albert Plesmanplein geen plek meer had.
Het wijkteam heeft voldoende sponsors gevonden om de zonnewijzer te behouden en hij
pronkt nu in ons park.
2013 was een mooi jaar.
Het jaarverslag 2013 van de Stichting Wijkteam
Nieuwe Park is beschikbaar op onze website
www.nieuwepark.nl. Geïnteresseerden kunnen
hier alles lezen over de zaken waarmee het
wijkteam zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden.
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BEWONERSAVOND
DONDERDAG 3 APRIL OM 20.00 UUR
(vanaf 19.30 bent u welkom) IN GOUWESTEIN
Donderdagavond op 3 april wordt de jaarlijkse
bewonersavond door het wijkteam georganiseerd. Het programma is als volgt:
1. Informatiemarkt
Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie
en thee en gelegenheid tot verkrijgen van informatie bij de stands over:
 Dag van het park & beeldententoonstelling
Park in Beeld
 Crea café
 Jeu de Boulebaan
 Platform eenzaamheid ouderen
 Winkels Spoorstraat – Vredebest
 Halloween / ecokids
 Wijkteam
o Wijkjaarprogramma
o Jaarverslag 2013
o Financiën
 Hartstichting i.v.m. reanimatiecursus
 Gouwestein
 Activiteiten ouderen
 Park in beeld
 Nestkasten gierzwaluwen
 Geveltuintjes
 Stekjeskast Gouwestein
 Bodemsanering Lombokterrein
 Herinrichting Zuidelijk Stationsgebied
 Gemeente – Vrijwilligers Informatie Punt
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bezoek geweest om hem op de hoogte te brengen van het initiatief. Hij antwoordde dat hij dit
soort burgerinitiatieven ondersteunt en de visie
met veel interesse zal lezen.
De activiteiten van het Bewonersinitiatief gaan
gestaag verder. De verkeerswerkgroep is weer
bijeen geweest en zal binnenkort advies uitbrengen wat in haar ogen de beste verkeersoptie is voor een goede herontwikkeling van het
ZSG en ook wat de uiteindelijke plaats van het
busstation moet zijn. De gebiedsvisie is hierbij
maatgevend geweest.
Ook de besprekingen met partijen, die in de
toekomst in het ZSG iets willen realiseren of een
duidelijke verantwoordelijkheid hebben, gaan
gestaag door. Begin april is de volgende vergadering gepland, waar alle partijen hun toekomst
plannen/verwachtingen toelichten. Onder andere
nemen de gemeente, Bunnik, De Goudse, Prorail
en NS aan dit overleg deel.
Op de Bewonersavond van 14 april zal Stefan
Morel verdere toelichting geven over het verkeersplan en het verloop van de besprekingen.

2. Vergadering









Vooruitblik 2014
Bestuursaangelegenheden en financiën
Buurtpreventie
Veiligheid in de wijk
Burennetwerk
Laatste ontwikkelingen Zuidelijk
Stationsgebied
Gelegenheid tot vragen stellen
Vervolg van de informatiemarkt met een
drankje

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de
agenda wilt zien: laat het ons weten! 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).

VISIE HERINRICHTING ZUIDELIJKE STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Begin maart zijn Stefan Morel en Peter
Schönfeld, het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied, bij burgemeester Schoenmaker op

Van links naar rechts Peter Schönfeld, burgemeester
Schoenmaker en Stefan Morel

VANAF ZATERDAG 15 MAART A.S.
IS ER EEN NIEUW FENOMEEN IN
GOUDA: STRAATBIEB
Initiatiefnemer Alianne ter Veer geniet van het
succesvolle resultaat. Binnen drie maanden na
haar oproep om Straatbieb Gouda op te richten,
wordt het plan realiteit. Vanaf half maart zijn
overal in de stad op zeer laagdrempelige wijze
boeken te verkrijgen. Bezuinigingen dwingen
(wijk)bibliotheken tot sluiten, particulieren hebben minder budget voor een abonnement. Bibliotheek Gouda draagt de Straatbieb een warm
hart toe en heeft enkele boekenkasten en een
flinke stapel jeugdboeken geschonken. Grafisch
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vormgevers van het Goudse 3MegaWatt hebben
het logo ontworpen en gesponsord.

en weerbestendig kastje, waar de leerlingen
trots op kunnen zijn.

Straatbieb Gouda trapt af met
boekenkastjes
bij onder meer
Van Bergen IJzendoornpark,
Spieringstraat,
Wilhelmina van
Pruisenlaan, Eerste Kade, Houtmansplantsoen, IJsellaan, Joubertstraat en Turfmarkt. Er zijn tevens een aantal binnenlocaties; Bruisplaats (Vredebest),
Speelwinkel (Raam) en Nelson Mandela centrum
(Bernadottelaan). Het aantal Goudse straatbiebs
zal gestaag blijven groeien. Wil je meedoen,
meld je dan aan via Facebook of Gouda Bruist
(www.goudabruist.nl)

Het beheer

STRAATBIEB GOUDA
Door Marijke van Ittersum

Misschien heeft u het al in de krant gelezen: een
berichtje over de Straatbieb Gouda. Onze wijk
krijgt er ook een, die komt bij de vogelkooi te
staan. Tegen de tijd dat u deze wijkkrant leest,
staat hij er waarschijnlijk al. Maar wat is een
“straatbieb” eigenlijk? Het is een klein kastje, in
de vorm van een huisje. Er komen er ongeveer
15 van, die over heel Gouda verspreid komen te
staan. Het kastje is gevuld met boeken.
Kleine bibliotheken weg
Op 28 februari is de hoofdvestiging van de bibliotheek geopend op de nieuwe locatie in de
voormalige chocoladefabriek. Dat is natuurlijk
prachtig. Maar overal in den lande verdwijnen
wel juist de kleine, lokale vestigingen, of ze
worden vervangen door “uitleenpunten”. Dat is
natuurlijk erg jammer. Wij, een groep mensen
vanuit Gouda Bruist, hebben besloten daar iets
aan te doen. Over heel Europa (en zelfs daarbuiten) vind je al op onverwachte plaatsen een
kastje met boeken staan, waaruit je een boek
kunt pakken. Je kunt er dan een boek van jezelf
voor in de plaats terugzetten. Een soort gratis
boekenruilsysteem. En dat zijn dus de kastjes
die overal in Gouda te vinden zullen zijn: straatbibliotheekjes.
Het Segment
Met de Straatbieb die bij de vogelkooi komt te
staan, is nog iets extra bijzonders aan de hand,
want die wordt gemaakt door leerlingen van Het
Segment. Het ontwerp en de uitvoering; alles is
bedacht en gemaakt door de leerlingen van Het
Segment onder leiding van hun docent, Joost
van der Zweep. En het wordt een mooi, stevig

Het beheer van deze Straatbieb zal ik zelf doen.
Ik zorg ervoor dat het boekenbestand bijgehouden wordt en dat het schoon blijft. Achter het
deurtje vindt u niet alleen ongeveer 30 boeken,
maar ook een “gebruiksaanwijzing” en mijn emailadres. Als u vragen heeft, kunt u die dus altijd aan mij stellen. En het plekje bij de vogelkooi is natuurlijk ideaal. Er is een bankje, waarop je kunt zitten en op je gemak een boek kunt
uitzoeken. Of waar je een boek kunt voorlezen,
er komen namelijk ook kinderboeken en jeugdboeken te staan. Want, zoals Multatuli al impliceerde: er moet gelezen worden!!

OPKNAPPEN SPOORTUNNEL
Door Peter Schönfeld

De spoortunnel, gebouwd in 1939, ziet er al lange tijd niet erg aantrekkelijk uit. Ook de gemeente heeft dit vastgesteld en zij heeft aan de
stedenbouwkundige Els Bet gevraagd een voorstel voor een opknapbeurt te doen. Op basis van
een voorontwerp hebben vertegenwoordigers
van belangengroepen uit de stad, waaronder
ook uw wijkteam, gebrainstormd en zijn er een
aantal suggesties besproken. Op basis van deze
ideeën heeft de architect een nieuw ontwerp
gemaakt. Dit is enkele weken later door de
aanwezigen besproken. Door alle aanwezigen is
dit ontwerp goedgekeurd. Er is onder andere
gekozen voor nieuwe verlichting en bestrating
en het vervangen van de leuningen. Daarnaast
worden de markante gele stenen van de zijwanden gerepareerd en deels vervangen en worden
de stalen leuningen donker blauw geverfd. Zo
houdt de tunnel zijn bekende uiterlijk, maar hij
zal er weer fris en vrolijk uit gaan zien. Het begin van de werken is afhankelijk van andere
wegafsluitingen elders in de stad, maar valt
waarschijnlijk wel in 2014. Omdat hij dan afgesloten wordt merkt u het vanzelf.
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DAG VAN HET PARK
Door Marrianne Waalwijk

Zaterdag 31 mei hebben we onze jaarlijkse Dag
van het Park met dit jaar als thema Park in
Beeld. Van twee tot vijf uur zijn er diverse activiteiten. We beginnen met de opening van Park
in Beeld. Er is weer een taartenwedstrijd: wie
maakt de beeldigste taart? U krijgt natuurlijk
extra punten als de taart in ons thema past.
Graag even doorgeven als u mee doet!
Er zijn kinderactiviteiten en de kunstenaars zullen zelf aanwezig zijn om wat over hun werk te
vertellen. Er is nog veel meer te doen dus kom
zaterdag 31 mei naar het Van Bergen IJzendoornpark voor De Dag van het Park!

maart 2014
voor deze grote stenen beelden; het gewicht
gaat soms tot wel 1000 kg per beeld. Omdat de
beelden zo zwaar zijn, zullen de kunstenaars
vanaf eind april al beginnen met het plaatsen
ervan. We hebben daarover nauw contact met
de kunstenaars enerzijds en de gemeente en
Cyclus anderzijds. Bijvoorbeeld over de exacte
locaties, en de wijze waarop de beelden geïnstalleerd moeten en kunnen worden. We willen
de beelden zoveel mogelijk langs de wandelpaden in het gras rond de vijvers zetten. De
zwaarste beelden – die in één keer met de
kraan op hun plek moeten komen – krijgen een
plaats langs de weg.
De tentoonstelling ‘Park in Beeld’ duurt tot 1 oktober. Vanaf begin oktober kan het gras dan
weer worden ingezaaid en herstellen.
Als je mee wilt denken en helpen bij de organisatie van de expositie en het programma voor
deze middag, neem dan contact met ons op via
Marrianne Waalwijk, 06 23507933 / 0182
523448 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl.

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

OPENING ‘PARK IN BEELD’
31 MEI OM 14.00 UUR
Door Vera Schijve

Eind vorig jaar ontstond
het idee om deze zomer
mooie beelden in ons
park te plaatsen. Zonder geld gaat zoiets niet
lukken. Door wat te beknibbelen op de begroting en door een financiële handreiking van
Museum Gouda dat wel
wilde meewerken aan
deze beeldententoonstelling kunnen we nu
aankondigen dat de expositie van stenen beelden in het Van Bergen IJzendoornpark doorgaat!
De opening van ‘Park in Beeld’ valt samen met
‘Dag van het Park’ op zaterdag 31 mei. Om
14.00 uur is de officiële opening, het programma duurt tot 17.00 uur. Zet je deze middag alvast in je agenda?
De beelden zijn geselecteerd uit een collectie
van De Ploegh (www.deploegh.nl), een landelijke kunstenaarsvereniging in Soest. Het Van
Bergen IJzendoornpark leent zich bij uitstek

Het was een gezellige avond met de keitjes
kleuren bij het Creacafé. Het Creacafé is een
maandelijkse creatieve avond voor wijkbewoners. Elke tweede woensdagavond van de
maand zijn we te vinden in het Grandcafé van
Gouwestein. We beginnen om half acht tot half
tien. Vanaf zeven uur staat de koffie en thee
klaar. Als u zelf een leuke creatieve hobby
heeft en een kleine workshop wilt geven bent u
ook van harte welkom!
Kom eens langs en doe mee!

Woensdag 9 april gaan we oranje frutsels maken en u kunt uw mozaïek werk nog komen afmaken.
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en kunt u gratis een proefles bijwonen. A
bientôt!

Douwe van der Heij
is op 77 jarige leeftijd op 13 maart overleden.
Hij was hoofd van de afdeling Plantsoenen Gemeente Gouda en o.a. lid van de Bomenstichting. Hoewel hij geen bewoner van het Nieuwe
Park was, maar in het centrum woonde, voelde
hij zich nauw betrokken bij het wel en wee van
het Van Bergen IJzendoornpark. Hij was een bevlogen man, die met veel passie over “zijn” park
kon praten. De bezuinigingen die ook het park
treffen, gingen hem aan het hart.
De Groencommissie heeft verschillende malen
met hem door het park gelopen. Het waren
boeiende gesprekken, vol goede adviezen. Wij
zijn hem daar dankbaar voor.
Groencommissie
Trudie Galama

ALLIANCE FRANÇAISE
“Papa fume une pipe” is vaak de eerste Franse zin die
men vroeger op
school leerde.
Als u daarna het
Frans niet meer gebruikt heeft, zal de kennis wel weggezakt zijn,
maar wedden dat u meer weet dan u denkt?
U wilt wel zien wat u nog weet van Frans? Dat
kan! U wilt zich blijven ontwikkelen? Dat kan
ook!
Misschien dat u de Alliance Française nog wel
van vroeger kent. We bestaan ten slotte in Nederland al meer dan 120 jaar. In Gouda bestaan
we volgend jaar 60 jaar. Elk jaar schrijft jong en
oud zich in om Frans te leren of om Frans bij te
spijkeren.
In het voorjaar wordt een speciale korte cursus
Frans georganiseerd in uw zorgcentrum Gouwestein. Elke maandagmiddag komt een docente in het Zorgcentrum langs om met u Frans te
praten, te lezen, te schrijven of te zingen.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen
zijn bv.: “de familie", “Nederland & Frankrijk”,
“uw stad of dorp” maar ook andere onderwerpen
die uw belangstelling hebben kunnen aan bod
komen.
Lijkt u dat wel wat? Op donderdagmiddag 1 mei
om 14.30 uur is er in Zorgcentrum Gouwestein
een presentatie van de Alliance Française Gouda

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Pastorale bijeenkomsten:
Weekopeningen
 In de oneven weken 7 april op maandagochtend om 10.30 uur in de Plaza door dhr. A.
de Jong
Weeksluiting
 Vrijdag 4 april om 18.50 uur in de Plaza door
Ds. N. M. Tramper
 Donderdag 17 april om 18.50 uur
Bijbelkring
 Woensdag 2 april in de Plaza om 14.30 uur
door Sander van der Meijden
Activiteiten voor in uw agenda:
Woensdag 2 april
 14.00 uur De Goudse verzekeringen viert
haar 90 jarig jubileum met een gezellige
middag. Een aantal bewoners heeft zich
hiervoor opgegeven. Inschrijving is gesloten.
Woensdag 9 april
 14.30 uur Het Schoonhovense koor “Cheerio” treedt voor u op met Nederlandstalig
repertoire in de Plaza. Leden Comfort à la
Carte € 3, niet leden € 4 incl. koffie/thee.
Donderdag 10 april
 14.30 uur Paasmiddag van wijk B van de St.
Jan in de Plaza. Iedereen is van harte welkom!
Zaterdag 26 april
 Koningsdag u kunt in de plaza genieten van
het T.V. programma op het grote scherm
nadere informatie volgt middels affiche.
Hand en spandiensten blijven altijd van harte
welkom voor het welslagen van de diverse verenigingen en andere activiteiten in Gouwestein.
 Bij de koersbal op dinsdagmiddag van
14.00-16.30 uur is hulp bij dit spel door
sportieve vrijwilligers gewenst.
 Het Restaurant zoekt hulp op zaterdag en
zondag van 10.00-14.00 uur.
 Bij het wandelen op de zaterdagochtend
komen we nog handen en voeten te kort.
Ook op woensdagochtend is hulp welkom.
 Helpende handen bij de spelmiddag op vrijdagmiddag en bij de filmavond op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur zijn er nog niet
genoeg.
 Dagelijks van 16.00-18.00 uur op de zorgafdeling is er assistentie welkom bij het verstrekken van de broodmaaltijd.
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Een praatje, een kopje koffie, een spelletje
of gezellig met elkaar zingen wordt erg gewaardeerd door de bewoners van de Leeuwerik-, Nachtegael- en Swaenenburgdreef in
Gouwestein.

We zoeken vrijwilligers, die graag regelmatig
een bezoekje brengen in de huiskamers en kunnen helpen met wat extra gezelligheid te creeren op alle dagen van de week.
 Op zaterdagmiddag en woensdagmiddag bij
de concerten 1 keer per maand of andere
recreatieve activiteiten van 14.00-16.30 uur.
 Begeleiding van bewoners bij ziekenhuisbezoek, die geen beroep kunnen doen op familie.
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.
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Datum: maandag 26 mei 2014
Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur
Locatie: Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1
Terugblik
Bigbags
Alle grote zandzakken voor het voorbelasten van
de ondergrond zijn geplaatst. De ondergrond
kan nu “wennen” aan het extra gewicht. Dit is
noodzakelijk om te voorkomen dat na de aanleg
van de extra rijstroken de grond gaat zakken en
er direct scheuren tussen de bestaande weg en
de extra rijstroken ontstaan.
Verkeersregelinstallatie
De oude verkeersregelinstallatie is helaas uitgevallen en kan niet meer worden gebruikt. In december is er een tijdelijke installatie neergezet.
Een tijdelijke installatie heeft minder mogelijkheden om het verkeer te regelen. Door middel
van monitoring proberen we de tijdelijke verkeersregelinstallatie zo optimaal mogelijk te
gebruiken voor een goede doorstroming. In februari zijn er twee rechtsaf-verkeerslantaarns
bij gekomen op de Burgemeester Jamessingel
en de Nieuwe Gouwe Oostzijde (Waddinxveen).
De wachtrijen zijn hierdoor aanzienlijk kleiner
geworden.
Winterdijk
Het ontwerp van de fietsverbinding Winterdijk is
klaar. Eind april/begin mei starten we met de
uitvoering. Er komt een nieuwe beschoeiing met
daar bovenop een soort brugleuning als scheiding tussen het fietspad en het water. Het fietspad wordt ook breder gemaakt. Op de website
www.gouda.nl/winterdijk is een tekening te
zien hoe dit eruit komt te zien.

HAMSTERGAT
Nieuws van de gemeente Gouda
Planning werkzaamheden
Vanaf 15 juli starten we met de daadwerkelijke
reconstructiewerkzaamheden. In deze periode is
er vanwege de zomervakantie van de basisscholen minder verkeersaanbod. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in fasen uit. Ook werken we op verschillende momenten zowel in het weekend als
’s nachts. In oktober hopen we de laatste werkzaamheden af te ronden.
Uitnodiging informatiebijeenkomst
Op maandag 26 mei is er een informatiebijeenkomst. Gemeente Gouda en de aannemer van
het project Heijmans geven gezamenlijk een
korte presentatie over de fasering en planning.
U bent van harte welkom de presentatie bij te
wonen. Aansluitend is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. U kunt zich hiervoor
aanmelden via hamstergat@gouda.nl.

Website Hamstergat
Op www.gouda.nl/hamstergat staat informatie
over het project en de tekeningen van de toekomstige inrichting.
Specifieke vragen en klachten
Neem bij vragen en klachten contact op met
Gerco Jongejans, omgevingsmanager namens
de gemeente Gouda, gjonqeians@heijmans.nl,
tel. +3800 099 8868 of bel het klantcontactcentrum van de gemeente Gouda, tel. 14 0182. In
het geval van klachten nemen wij binnen één
werkdag contact met u op.

VOEDSELBANK GOUDA
Door Trudie Galama

Op het Lombokterrein, ingeklemd tussen spoor
en Van Bergen IJzendoornpark, is in een van de
panden van Mick Bunnik in september 2013 het
Ondersteuningshuis officieel geopend. Behalve
de voedselbank, heeft nu ook de non foodbank
(kleding en huisraad) er onderdak gekregen.
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Voedselbank
Zoals elke stad heeft ook Gouda de nodige problemen. Maar een van de snelst groeiende problemen is de sluipende armoede onder de Goudse bevolking. Steeds meer mensen kunnen niet
meer rondkomen en zijn niet in staat om in hun
basisbehoeften te voorzien. Een steeds belangrijkere rol om dit probleem het hoofd te bieden
is hierbij weggelegd voor de Voedselbank Gouda. De Voedselbank Gouda is een stichting met
als doel het wekelijks uitdelen van gratis voedselpakketten aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Door zijn werkwijze levert
de Voedselbank Gouda ook een bijdrage aan de
vermindering van de verspilling in Nederland,
want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid.
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de mensen wel snel terecht bij de voedselbank
voor de broodnodige ondersteuning.
Vrijwilligers
De voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De ca. 100 vrijwilligers die
bij de voedselbak actief zijn helpen mee bij het
vervoer, het opscheppen van maaltijden bij
Gouwe Cuisine en bij het maken en het uitdelen
van de pakketten aan de cliënten. Elke week
worden er bij verschillende supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren levensmiddelen
opgehaald om te verdelen over de vele voedselpakketten. Verder is er een nauwe band met de
Voedselbank Rotterdam en enkele andere voedselbanken in de regio. Nadat op donderdagmorgen alle goederen zijn verzameld en alle pakketten zijn samengesteld worden deze ’s middags
tussen 14.00 en 16.00 uur opgehaald. Op het
Lombokterrein is het dan ook een drukte van
belang. Maar er rijden ook bezorgauto’s door de
stad om pakketten thuis te bezorgen bij mensen
die niet in staat zijn om het pakket op te halen.
Er worden pakketten samengesteld voor alleenstaanden, voor grote en voor kleine gezinnen.

Grote stijging van het aantal pakketten

Bijzonder bezoek

In 2005 startte de Voedselbank Gouda met het
maken en uitgeven van voedselpakketten. Maar
de stijging in het aantal aanvragen van zo’n
voedselpakket is nog nooit zo groot geweest als
de laatste tijd. De totale toename in 2013 bedroeg 36%, wat ook de landelijke trend is. Een
ontwikkeling die zorgen baart! Dat betekent dat
er elke week meer dan 440 voedselpakketten
worden uitgedeeld. Waar men vroeger dacht dat
een voedselbank overbodig was, zijn tegenwoordig steeds meer mensen zich bewust van
de nijpende situatie die is ontstaan. Mede door
de steeds verder versoberde regelgeving en de
financiële crisis komen meer en meer mensen in
de problemen en is de voedselbank een onmisbaar vangnet geworden. Daar waar steun vanuit
het rijk, gemeente of andere hulpverlenende instanties vaak lang op zich laat wachten kunnen

Op donderdag 6 maart brachten burgemeester
Milo Schoenmaker en de wethouders Marion
Suijker en Marco Kastelein een bezoek aan de
voedselbank. Zij wilden zich persoonlijk op de
hoogte stellen van het werk van deze organisatie. Zij spraken met cliënten en vrijwilligers en
staken letterlijk de handen uit de mouwen. Begonnen als een lokaal initiatief is de Voedselbank Gouda uitgegroeid tot een grote organisatie met een duidelijke regiofunctie.
Voor meer informatie en ook voor het doneren
van voedsel of een financiële bijdrage kunt u terecht op: www.voedselbankgouda.nl,
www.nonfoodbank.nl
(Bron: nieuwsbrief van de Voedselbank (februari
2014) en You Tube)
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REANIMATIE
Op 14 mei is er een herhalingscursus reanimatietraining, aanvang half 8 in het Thomashuis
aan de Winterdijk. Alle bewoners van de wijk die
een basiscursus reanimatie hebben gevolgd en
hun vaardigheden op pijl willen houden zijn uitgenodigd zich aan te melden. In het najaar
wordt een 2e herhalingscursus gepland
(eerdere deelnemers krijgen een uitnodiging per
email).
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Wandelingen worden begeleid door Marina Perdijk die ook iets over de historie zal vertellen
Kosten: 3 euro inclusief koffie en thee.
Opgeven: info@wijksportclubkorteakkeren.nl
Tijdens kantooruren tel 590910
Advertentie

Voor meer informatie: Anne-Marie Blok, tel
672141 of wlb@xs4all.nl

STADSWANDELINGEN AGENDA
APRIL/MEI
De eerste week van maart begon met prachtig
lenteweer, aanleiding om naar buiten te gaan en
er op uit te trekken. Daarom een agenda met
stadswandelingen, in of in de directe omgeving
van onze wijk.
In april worden er vanuit Gouwestek, bij de Mallemolen vier ambachtelijke zaterdagen georganiseerd met tal van activiteiten, waaronder vier
wandelingen.
Op de zaterdagen
 5 april, over Winterdijk en Spruit, start 12
uur bij het NS-station
 12 april, door Weidebloemkwartier en Sluiseiland, start 12 uur op de parkeerplaats
Sluiseiland
 19 april, door Buurtje en Korte Akkeren,
start 12 uur Schipperswachtlokaal
 26 april, door Broek en Corte Ackeren, start
12 uur bij het NS-station
Op deze zaterdagen is de molen geopend voor
bezichtiging met uitleg door molenaars. In het
gemaalhuis treft u ambachtelijke streekproducten aan. Door Creatief Gouda worden activiteiten verzorgd voor jong en oud. Bij het gemaalhuis zijn picknickmanden te bestellen.
Opgeven en Informatie www. Gouwestek.nl/
nieuws of via 06-57365808
Op de woensdagen worden er door wijksportclub
Korte Akkeren wandelingen georganiseerd,
steeds van half tien tot één uur
 2 april, Westergouw; start DONK terrein
 16 april Korte Akkeren; start ONA terrein
 30 april, Raambuurt; start ONA terrein
 14 mei, Wachtelstraat/Gouwekanaal; start
ONA terrein

MICK BUNNIK, EEN ONDERNEMER
AAN DE VOET VAN
DE LEEUWENPOORT
Door Trudie Galama

Ik loop het Lombokterrein op. Dit bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen spoorrails en park.
Een groot bord geeft aan welke ondernemingen
er zijn gevestigd. Ik heb afgesproken met Mick
Bunnik. Ik wordt in zijn gezellige kantoor ontvangen. Zeg maar Mick, geen meneer alsjeblieft. Dat is hem ten voeten uit: joviaal en
gastvrij.
Mick groeide op in het centrum van Gouda. Zijn
overgrootvader kwam in 1877 naar deze stad en
vestigde zich als zandschipper. Mick zijn grootvader had een lucratieve mesthandel en zijn vader had een opslag- en transportbedrijf. In 1960
komt de opdracht van Unilever Emery om treinwagons te laden en te lossen. Dit zijn de eerste
activiteiten van Bunnik op het Lombokterrein. In
1978 werd deze dienst uitgebreid naar 10 tot 15
wagons per dag voor circa 25 klanten.
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In 1974 neemt Mick het bedrijf van zijn vader
over en bouwt het uit tot een middelgroot
transportbedrijf. Het bedrijf groeit uit zijn jasje
en verhuist In 1990 van de Vest naar het Lombokterrein. In 1996 vindt er een uitbreiding
plaats, de Bunnik Groep wordt gevormd. Er
wordt ook een tweede loods gebouwd. De toenemend drukte op het bedrijventerrein heeft de
gemeente destijds doen besluiten om de Leeuwenpoort naar achteren te verplaatsen. Het
kwam herhaaldelijk voor dat een leeuw werd
aangereden door een vrachtauto. In 2012 wordt
uit de Bunnik Groep de transporttak verkocht en
blijven Bunnik’s Vemen, Sevices, Legal en de
vastgoedpoot over. Sinds 2013 biedt Mick op
het Lombokterrein gastvrij onderdak aan de
voedselbank. Hierover leest u elders in deze
wijkkrant meer.
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Ik heb kennis gemaakt met een no-nonsense
Gouwenaar, die het hart op de goede plaats
heeft.

Mick Bunnik

Toekomst Lombokterrein
De plannen voor het Lombokterrein zijn eerder
uitgebreid toegelicht op de jaarlijkse bewonersavond. Het plan voor de bouw van kantoorvilla’s
ligt klaar. De menselijke maat is hierbij belangrijk. De villa’s zijn ontworpen in de jaren 30-stijl
en worden gemiddeld 3 lagen hoog. De huidige
bebouwing pal naast het spoor krijgt een andere
functie en is tevens het geluidsscherm tussen
spoor en nieuwe “villawijk”. Er zullen ook twee
moderne gebouwen worden gerealiseerd. Daarnaast zal een heel groot gedeelte groen worden
en als het ware een verlengstuk zijn van het
Van Bergen IJzendoornpark.
Op het terrein heeft een bodemonderzoek
plaatsgevonden. De aangetroffen vervuilde
grond zal, afhankelijk van de verontreiniging,
worden afgevoerd. Hiervoor moesten helaas
heel wat bomen en struiken worden gekapt. Zodra de bouw is gestart, zal ook het groen worden teruggebracht en een parkachtige uitstraling
krijgen. Er is al veel gezegd en gezwegen over
het doortrekken van de Van Hofwegensingel.
Maar Mick maakt nogmaals duidelijk, dat voor
het slagen van zijn villapark deze ontsluitingsweg er hoe dan ook moet komen.
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We plaatsen onderstaand bericht met veel plezier; leuk initiatief. Op dit moment is er nog
geen plek bepaald voor de presentatie in onze
wijk. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact
opnemen.

HUISKAMER
Wij, de organisatie achter het muziek- en kleinkunstfestival Huiskamer van de Stad Gouda,
zouden graag een promotieactie voor dit evenement in uw wijk organiseren, omdat we het
festival willen uitbreiden naar meer huiskamers
in de wijken buiten het centrum. Hiertoe willen
wij een paar semi-akoestische muziekgroepjes
laten spelen en flyers uitdelen, om acts, huiskamers en publiek voor het op 1 juni te houden
festival te werven. We hadden 5 april in het
hoofd als datum van deze promo-actie. Voor
meer info zie www.huiskamervandestadgouda.nl
Het festival is vorig jaar voor het eerst gehouden en trok ca. 1.000 bezoekers naar ca. 30
acts in ca. 30 huiskamers, vooral in de binnenstad. Wij willen ook de wijken erbuiten laten
bruisen!
Huiskamers en acts gezocht voor festival
Huiskamer van de Stad Gouda
Na een succesvolle eerste editie in 2013 gaat
zondag 1 juni 2014 de tweede editie van het
Huiskamer van de Stadfestival overal in Gouda
plaatsvinden. Muziek, toneel, cabaret en andere
uitvoerende kunstvormen in echte huiskamers.
Dat is waar het festival voor staat. Geboren uit
passie voor kunst en ontmoetingen, steekt een
groepje enthousiaste vrijwilligers uit de lokale
muziekwereld wederom de koppen bij elkaar om
dit van de grond te tillen.
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Foto uit de vorige wijkkrant

Deze dubbele wilgenrij staat dwars op de Winterdijk tussen de Rietgors en de appartementen
van de Dijkgraef.

BLOKWONINGEN TUINEN
Door Manon Vonk

Het einde van alle werkzaamheden rondom de
blokwoningen komt in zicht. Nu alles ten einde
loopt wordt het ook tijd om afspraken te maken
over het onderhoud van de tuintjes. Donderdag
21 maart heeft Raymond Ernst van de gemeente de laatste zaken met ons besproken over de
inrichting en het onderhoud van de tuintjes. Bij
een aantal veldjes hebben de bewoners zelf al
initiatief genomen om de boel op te knappen en
te onderhouden. Hoewel de inrichting niet precies zo is als op de werktekening van de gemeente is beschreven, mag alles toch in deze
staat blijven staan en geeft dat geen problemen
met de oplevering. Met de bewoners van de betreffende veldjes worden hierover afspraken
gemaakt. Het onderhoud van de leibomen
neemt het wijkteam op zich. Dit wordt dan weer
uitbesteed aan de leerlingen van het praktijkonderwijs van de Goudse Waarden.

En daarbij hebben we hulp nodig: huiskamers
om te beginnen. Overal in Gouda. Van Bloemweidekwartier tot Goverwelle en van Achterwillens tot Korte Akkeren. Om in echt huiselijke
sfeer met verse koffie of thee uitvoeringen te
beleven met mede-Gouwenaren. Meer informatie op www.huiskamervandestadgouda.nl. Hier
kunt u zich ook inschrijven als huiskamer of act.
Inschrijving sluit 1 mei.
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WHATSAPP-GROEP NIEUWE PARK
Op dit moment zijn er liefs zeventien buurtbewoners, inclusief de wijkagenten! De aanmeldingen zijn afkomstig van buurtbewoners verspreid over de gehele wijk.

Steeds meer Nederlanders gebruiken de berichtendienst Whatsapp om elkaar te waarschuwen
tegen 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
daarop te handelen.
Aan de deelname van de Whatsapp-groep zijn
een aantal “spelregels” verbonden:
 Om deel te nemen aan de Whatsapp-groep
moet je woonachtig zijn in het Nieuwe Park;
 Het oprichten van de Whatsapp-groep is een
burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te
informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer er daarnaast een melding bij 1-1-2 is gedaan;
 Houd elkaar door middel van een Whatsappbericht op de hoogte van de situatie. Denk
hierbij aan het melden dat 1-1-2 gebeld is of
van reeds uitgevoerde actie(s);
 Speel geen eigen rechter en overtreed geen
regels/wetten;
 Probeer zoveel mogelijk daderkenmerken in
de Whatsapp-groep te vermelden. Denk
hierbij bij personen aan: geslacht, huidskleur, lengte en opvallende kenmerken en
bij voertuigen aan: kleur, merk, type en
kenteken;
 Gebruik de Whatsapp-groep alleen voor veiligheid gerelateerde zaken, zoals (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 et cetera. en dus
niet voor onderling contact/privéberichten.
Wil je je ook aanmelden voor de Whatsappgroep Nieuwe Park? Dat kan! Hoe meer aanmeldingen, hoe beter we met elkaar kunnen uitkijken naar de veiligheid in onze wijk!
Stuur je naam, adres en telefoonnummer door
aan: i.tielman@gmail.com

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In onze wijk was voor de gemeenteraadsverkiezingen één stembureau ingericht, in Gouwestein. In totaal zijn 1466 stempassen verspreid, wat gezien het aantal inwoners veel is.
Onze wijk bevat relatief weinig jongeren. Er zijn
765 stemmen uitgebracht, dat is ruim 52%. Iets
minder dan het opkomstpercentage in heel Gouda, dat op bijna 56% ligt.
Hieronder treft u het aantal stemmen per partij,
het aantal zetels in de raad voor die partij en
het aantal zetels als de uitslag in onze wijk daar
maatgevend voor zou zijn. De volgorde is die
van het aantal stemmen op de partijen in Gouda
D’66
Gouda Positief
PvdA
VVD
Christen Unie
CDA
SP
Groen Links
SGP
Gouda 50+
Partij vd Dieren
OPA

140
68
74
94
66
57
18
40
148
31
7
8

6
5
5
3
4
3
2
2
2
2
1
0

7
3
4
4
3
3
1
2
7
1
0
0

We volgen redelijk de stemming zoals die in heel
Gouda is uitgevallen, met als opvallende uitzondering de stemmen op de SGP die in onze wijk
de grootste is geworden. Die partij snoept heel
wat andere een of meer zetels af.
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BERICHT VAN STADSTOEZICHT
Het fietsendepot van de gemeente Gouda is
verhuisd van Winterdijk 14 naar Fluwelensingel
86.
Elke eerste donderdag van de maand (met uitzondering van feestdagen) is er een kijkavond
voor gevonden fietsen, die gestolen of vermist
zijn. U kunt hiervoor terecht op de Fluwelensingel 86 (voormalig gebouw van de GREEP) tussen 19.00 en 20.00 uur.
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14 mei
Hoewel we niet alles willen verklappen staat de
2e middag in het teken van water, een laboratoriumjas is niet vereist maar als je er een hebt
neem hem mee.
21 mei
De derde woensdagmiddag willen we met
groengraffiti aan de slag. Daarbij gaan we op
zoek in je directe omgeving, we gaan dan saaie
hoekjes opfleuren. We maken dan een mini
tuintje bij een kapotte stoeptegel, een hoekje
bij de regenpijp.

Voorwaarden:
U dient op de kijkavond de volgende zaken mee
te nemen:
1. uw aangifte van diefstal of vermissing van
de politie;
2. geldig legitimatiebewijs;
3. bewijsmateriaal dat de fiets van u is: zoals
een sleuteltje van het slot, aankoopbewijs,
een foto ect..

ECO KIDS
Door Manon Vonk

Dit voorjaar zijn er weer nieuwe ecokids activiteiten in het Nieuwe Park. Dit keer zullen de activiteiten niet in Gouwestein zijn, omdat er op
dat moment daar verbouwd wordt. Dit keer zijn
de activiteiten in de Bruisplaats op de Vredebest.
De activiteiten vinden plaats tussen 15.00 en
16.30 uur en het programma is voor kinderen
tussen de 7 en 11 jaar. Het doel van deze middag is de betrokkenheid van kinderen bij de wijk
te vergroten en ze laten ervaren wat er allemaal
om hen heen gebeurt.

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 nu 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.
Je kunt je opgeven bij:
 Annemarie Blok, Van Bergen IJzendoornpark 20, tel. 672141 of wlb@xs4all.nl
 Manon Vonk, Majoor Fransstraat 36, tel
585357

Het programma ziet er als volgt uit:
7 mei
Op deze middag gaan we zelf een kruidenegel
in elkaar knutselen en leren we alles over verschillende kruiden. De kruidenegel kun je in de
keuken zetten of in de tuin.

15

Wijkkrant Nieuwe Park

maart 2014

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
3 april
9 april
14 april
14 april

19.30
19.00
11.00
19.30

uur
uur
uur
uur

Bewonersavond
Creacafé
Onthulling zonnewijzer
Wijkteamvergadering

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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