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JAARVERSLAG 2016 WIJKTEAM NIEUWE PARK  
 
Hieronder vindt u het jaarverslag 2016 van de stichting “Wijkteam Nieuwe Park”. Het geeft 
een overzicht van wat er dit jaar is gebeurd, wat ons heeft beziggehouden en hoe een en 
ander tot stand is gekomen. 
 

1. COMMUNICATIE IN DE WIJK EN NAAR BUITEN 
Een van de belangrijkste taken van het wijkteam is een goede communicatie met de 
bewoners via de wijkkrant. Deze is in 2016 tien keer verschenen. Wijkbewoners leveren de 
kopij en het redactie team ( Tom Kooijman, Trudie Galama, Toos van der Gaarden en Irene 
Tielman voor de opmaak) redigeert het en schrijft bijdragen. Naast huis-aan-huis 
verspreiding van hard-copies in de wijk door leden van de werkgroep Buurtpreventie (oplage 
1000) wordt hij ook digitaal verstuurd naar ruim100 mailadressen, zoals de gemeente, de 
politici, de scholen en de zorgcentra in onze wijk. Nieuwe wijkbewoners krijgen de 
wijkbrochure samen met een welkomst brief.  
Ook wordt veel aandacht besteed aan de zeer overzichtelijke Nieuwe Park website 
www.nieuwepark.nl. Daar vindt u alle wijkkranten, rapporten, nieuwtjes etc. van de laatste 4 
jaar. Irene Tielman is verantwoordelijk voor het onderhoud van de website, zodat deze 
relevant en up-to-date blijft. 
Op 7 april is de Bewonersavond georganiseerd met daarbij een informatiemarkt waar 
bewoners en professionals informatie verstrekten over de wijk. Tijdens de bijeenkomst 
werden de bestuursaangelegenheden, de financiën van het wijkteam besproken en een 
vooruitblik naar 2016 gegeven. Ook werd er geïnformeerd over de verschillende lopende 
projecten: Buurtpreventie en veiligheid in de wijk, Groenonderhoud in de wijk, het Zuidelijk 
Stationsgebied, De Groene Speelplek en de herinrichting van de Crabethstraat en 
Kattensingel. 
 

2. ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR EN VOOR BEWONERS 
Het jaar begon en eindigde weer met kerstbomen in de Winterdijksloot, met lichtjes door 
middel van led-verlichting op batterijen. De tien bomen waren mooi versierd door bewoners, 
scholen en andere organisaties, die langs de Winterdijk wonen of gevestigd zijn. 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 de volgende jaren 
gebruikt kunnen worden. 
Half januari vond de Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van onze wijk in het kantoor van 
Bunnik plaats. Veel buurtbewoners waren aanwezig. De gastvrijheid van Bunnik wordt zeer 
gewaardeerd. 
Op het creatieve vlak zijn er een aantal Crea-café avonden georganiseerd waar bewoners 
samen met de organisatrices hun creatieve talenten konden ontplooien. Het is de bedoeling 
dat dit ook in 2017 zal gebeuren.  
Voor de zesde maal is de Dag van het Park georganiseerd. Nu toch weer in mei. Het weer 
was prima in tegenstelling tot dat in 2015. Ook nu werd gekozen de tenten langs het van 
Bergen IJzendoornpark te plaatsen. Het thema was ”Wat beweegt jou”. De attracties waren 
dit keer: Viva Balans massage, Smoothie Bar, atlethiek parcours, schijnvechten Batuque 
Capoeira, hormoon balans dieet en Praktijk Proximaal. Het was een exotisch programma 
met voor “ieder wat wils”. We zijn de organisatiecommissie zeer veel dank verschuldigd voor 
hun originele ideeën en grote inzet. 
Het wijkteam nodigt alle bewoners uit straatborrels te organiseren. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van vier partytenten, tafels en banken. Deze zijn te bevragen bij Rien Prins 
van het wijkteam. 
In november werd het altijd weer zeer succesvolle Halloween voor de jongere jeugd 
georganiseerd. Ook dit keer hebben minstens 50 kinderen deelgenomen. Veel ouders, 
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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, een verkiezing van “griezel van 
2016”, griezeldans, griezelsoep kortom alles was griezelig gemaakt. Dit was voor de 
kinderen dus een heel spannende middag. In de wijkkrant zijn hiervan veel foto’s geplaatst.  
Aan het eind van het jaar werd ’s middags en ’s avonds weer een kerstkransenworkshop in 
Gouwestein georganiseerd waar oudere en jongere wijkbewoners hun eigen kerstkrans 
maakten om hun huis/voordeur mee te versieren.  
Trapveld 
Al vijf 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. Een probleem was dat het veld vaak 
afgesloten werd, waardoor het gebruik gering was. Om deze hinderpaal op te heffen is met 
de school “Park en Dijk” en de gemeente afgesproken maatregelen te treffen opdat het 
trapveld altijd open is voor de jeugd van Nieuwe Park. Hiertoe zijn in 2016 twee extra hekken 
geplaatst, waardoor zowel Het Segment als Park en Dijk goed afgesloten zijn.  Dus het 
trapveld tussen de SBB en Het Segment is altijd open voor voetballen en andere spelletjes 
voor kinderen maar ook volwassenen. Het trapveld is alleen bereikbaar vanaf de Winterdijk. 
Vervoer van en naar supermarkt Hoogvliet 
Al zes jaar verzorgt supermarkt Hoogvliet, de winkel op het Gouwezicht terrein, in nauwe 
samenwerking met wijkbewoners en het wijkteam een busjesdienst op woensdagmorgen 
voor de minder mobiele senioren uit onze wijk en Korte Akkeren. Er is een 
opstapgelegenheid bij zorgcentrum Gouwestein, de Bernardhof in Korte Akkeren en Huize 
Winterdijk. Vrijwilligers uit de wijk en leerlingen van Het Segment helpen bij het inpakken, het 
regelen van extra stoelen en het 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 2017 te zullen voortzetten.  
Jeu de boules baan 
De baan wordt tweemaal per jaar onderhouden door het wijkteam. Elke maandag wordt de 
baan gebruikt door een team van bewoners uit Gouwestaete en een enkel keertje door 
andere bewoners uit onze wijk. De baan en omgeving zijn in het najaar schoongemaakt en 
om dit te vieren is op 29 oktober een wedstrijd voor de bewoners georganiseerd met warme 
chocolademelk en glühwein. 
Stolpersteine 
In februari zijn drie nieuwe Stolpersteine  geplaatst, één in het Van Bergen IJzendoornpark 
en twee in de Van Swietenstraat. Dit ter nagedachtenis aan Joodse medeburgers, die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd en in concentratiekampen zijn omgekomen. 
Volière 
Sinds 2015 is het wijkteam verantwoordelijk voor het onderhoud van de volière. Manon Vonk 
en Het Segment hebben deze taak op zich genomen. In maart van 2016 is dankzij een gift 
van het Oranje Fonds via NLdoet een grote onderhoudsbeurt georganiseerd. Het blijkt dat de 
volière ieder jaar zo’n groot onderhoud hard nodig heeft. De vrijwilligers kwamen uit de wijk 
maar ook van daarbuiten. 
Aalscholvers 
In de vijver van het Van Bergen IJzendoornpark staan sinds enkele jaren twee aalscholvers 
broederlijk/zusterlijk? naast elkaar. Helaas is één van beide door een omvallende boom 
getroffen en ernstig beschadigd. Na enige tijd en uitgebreid overleg met de gemeente en 
Cyclus is de aalscholver gerepareerd en weer teruggeplaatst op haar oude plek. Een en 
ander is tot stand gekomen dankzij Marrianne Waalwijk. 
Oranje Fonds collecte 
Net als vorig jaar heeft het wijkteam meegedaan met de Oranje Fonds collecte. Dankzij de 
inspanning van de collecteurs is er weer € 400 in de kas van het wijkteam gekomen. 
Kunst exposities in Gouwestein 
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Dit jaar is Sjouk Engels, een van onze kunstmakelaars, in samenwerking met Zorgcentrum 
Gouwestein begonnen exposities op te zetten van kunst die gemaakt is door bewoners van 
onze wijk. Dit initiatief wordt door alle partijen zeer gewaardeerd en het is opmerkelijk 
hoeveel kunst er in onze wijk wordt gemaakt. Volgens Sjouk kunnen we wel enkele jaren 
voort, zoveel aanbod is er. 
Groene speelplek 
Op initiatief van Manon Vonk en bewoners van de Majoor Fransstraat is dit jaar de Groene 
speelplek aangelegd. Hij ligt op de hoek Majoor Fransstraat/Ferdinand Huyckstraat. Dankzij 
financiële bijdrage van het Oranje Fonds, GoudApot en het wijkteam en natuurlijk de handen 
van de bewoners is dit tot stand gekomen. Het is een prima voorbeeld van Burgerinitiatief, 
waar iedereen trots op mag zijn. 
 

3. GROENCOMMISSIE 
Geveltuintjes 
Door de Groencommissie is in de wijkkrant aandacht gevraagd voor geveltuintjes en advies 
gegeven. In september is de prijs voor Geveltuin 2016 uitgereikt aan een bewoner van de 
blokwoningen. De eervolle vermelding voor de langste stokroos is uitgereikt aan de 
bewoners van hoek Kattensingel/Van Swietenstraat. 

Afscheid Anton Spruit 
Op 17 maart is afscheid genomen van Anton Spruit, na 42 jaar hovenier te zijn geweest in 
o.a. het VBIJ. Ter gelegenheid van dit afscheid is in het VBIJ door Cyclus een boom geplant 
(Davidia involucrata) en door het wijkteam een fotocollage aan Anton overhandigd.  

Werkgroep Groenonderhoud 
De werkgroep kwam 7x op de eerste zaterdag van de maand bij elkaar en heeft zich 
beziggehouden met het verwijderen van onkruid in de perken van het VBIJ, het onderhoud 
aan de leibomen van de blokwoningen en het verwijderen van stickers van prullenbakken en 
lantaarnpalen. 

4. BUURTPREVENTIE 
In 2016 is het Buurtpreventieteam 7x bij elkaar gekomen om de situatie in de wijk samen met 
Cyclus, politie en stadstoezicht te bespreken. Stadstoezicht wordt behalve door Fred 
Starreveld nu ook vertegenwoordigt door Marcel van de Loo. Onderling zijn afspraken 
gemaakt over hun aanwezigheid. De bestaande vacature voor de blokwoningen is ingevuld 
door Saskia Verkooijen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van € 250,- van de 
gemeente heeft het Buurtpreventieteam een actieplan voor het jaar 2016 aangeleverd. De 
gemeente is hiermee akkoord gegaan en heeft het geld overgemaakt naar het wijkteam. 
Convenant 
Op 7 september heeft op het Politiebureau Gouda de ondertekening van het Convenant 
plaatsgevonden. Dit betreft het buurtpreventieproject in de wijk Nieuwe Park, waarin wordt 
samengewerkt door bewoners in het Buurtpreventieteam, ondersteunt door Cyclus, politie, 
stadstoezicht en gemeente Gouda. 
Wijkschouw en schoonmaakactie 
Er is in samenwerking met Cyclus een wijkschouw gehouden. De schoonmaakactie is in 
overleg met Cyclus afgeblazen omdat er, met uitzondering van het Nederhorstpad, 
nauwelijks zwerfvuil lag. Er is een extra kliko geplaatst aan het einde van de snoeproute. Er 
is contact opgenomen met De Goudse Waarden om aan dit specifieke probleem iets te 
doen. Ook is er een extra aanbiedplaats gemaakt voor kliko’s op de hoek Van Strijenstraat/ 
Lepelaerstraat. 
De biggenruggen op de Van Hofwegensingel zijn verwijderd. De biggenruggen op de 
Winterdijk worden gecontroleerd door Cyclus en zo nodig verwijderd of opnieuw vastgezet. 
In het kader van “afval scheiden loont” is op 30 januari op uitnodiging van de gemeente de 
vuilverwerking in Alphen aan den Rijn bezocht. 
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Werktafel Schoon heel en veilig 
Aan het eerste overleg in september, georganiseerd door de gemeente voor Korte Akkeren, 
Binnenstad en Nieuwe Park, is door 2 personen uit het Buurtpreventieteam deelgenomen. 
Whatsapp-groep 
In 2016 is de whatsapp-groep gegroeid naar meer dan 100 deelnemers. Bijna alle straten 
zijn nu vertegenwoordigd. Verdachte situaties worden onderling doorgegeven en zo nodig bij 
112 gemeld zodat de politie in actie kan komen. De spelregels zijn meerdere malen onder de 
aandacht gebracht van de gebruikers. In de wijk zijn de oude borden Buurtpreventie 
vervangen door nieuwe Whatsapp-borden.  
 

5. AANSCHUIFTAFEL / Eten kun je ook samen 
De aanschuiftafel is een initiatief van enkele wijkbewoners. Vanuit de gedachte dat eten 
samen gezelliger is, worden mensen uit de wijk uitgenodigd om aan te schuiven aan hun 
tafel. De aanschuiftafel is 32x georganiseerd.  
In maart zijn Cora en Jan vertrokken naar Zwolle en kwam deze tafel te vervallen. Trudie is 
erbij gekomen en in december ook Andrea+Sander. Samen met Tineke zijn er nu 3 adressen 
met een aanschuiftafel.  

6. FINANCIEN 
De financiële situatie over 2016 van het wijkteam is nog steeds gezond dankzij de basis-  
bijdrage van € 3000 van de gemeente en de bijdrage van “GoudApot”. We hebben zuinig 
aan gedaan en ook dan blijkt veel mogelijk te zijn. Wij zijn erg blij dat de 
subsidiemogelijkheid van “GoudApot” onze financiële behoefte heeft willen lenigen. 
 

7. BOUWACTIVITEITEN 
In 2016 zijn er slechts een paar bouwactiviteiten in onze wijk geweest. De bouwplannen van 
aannemer Dura Vermeer voor het Drie Notenboomen terrein zijn wel weer opgepakt, maar 
nog steeds niet concreet. Wel is begonnen met de werkzaamheden aan de Kattensingel. 
Over de totale lengte van de singel is de waterleiding vervangen. De rest van de 
herinrichtingswerkzaamheden begint pas halverwege 2017. De vervanging van het riool in 
het zuidelijke deel van de Crabethstraat is voltooid en ziet er mooi uit. Alleen vertonen 
sindsdien een aantal huizen verzakkingsverschijnselen. De oorzaak hiervan is nog niet 
duidelijk. Met de herinrichting van de Kattensingel en de plannen voor het Zuidlijk 
Stationsgebied op het programma heeft onze wijk drukke jaren voor de boeg. Wel is De 
Goudse in oktober begonnen met de verbouwing van zijn winkelpui aan het Stationsplein. De 
planning is dat deze maart 2017 klaar zal zijn. Eind december is begonnen met de afbraak 
van het oude schoolgebouw van Het Segment aan de Winterdijk. Wat de uiteindelijke 
plannen voor dit gebied zijn is nu nog onduidelijk. 
 

8. ZUIDELIJK STATIONSGEBIED 
Het Bewonersinitiatief voor het Zuidelijk Stationsgebied, dat in augustus 2013 is begonnen 
om te kijken of er een alternatief plan kon worden opgezet door de bewoners, heeft haar 
werkzaamheden als zodanig beëindigd. Het initiatief voor de verdere ontwikkeling van dit 
gebied ligt nu bij de gemeente. Het conceptplan voor het ZSG gemaakt door de firma De Nijl, 
is met bijna unanieme stemmen vóór de zomer door de Gemeente Raad goedgekeurd. 
Omdat er geen subsidie van het Rijk (Prorail) kwam heeft het plan tot eind 2016 verder stil 
gelegen. Eind november kwam het bericht dat er toch geld beschikbaar kwam. Dus vanaf 
begin 2017 is er weer begonnen met het Voorlopig Ontwerp. Via een zogezegde 
“Meedenkgroep” zal het wijkteam haar wensen met betrekking tot een goed ontwerp bij de 
gemeente blijven inbrengen. 
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9. VERKEER 
De voornaamste wegwerkzaamheden in 2016 zijn die op de Kattensingel en de 
Crabethstraat geweest. Dit heeft vrij veel hinder voor het verkeer gegeven en zal dit ook in 
2017 geven. De verkeerintensiteit langs de Kattensingel is de laatste maanden sterk 
toegenomen door de tijdelijke afsluiting van de Veerstalroute.  
De hoge biggenruggen langs de Burgemeester van Hofwegensingel tussen de Steve 
Bikobrug en Hoogvliet zijn mede op verzoek van Buurtpreventie gelukkig verwijderd. 
 

10. HOE WERKT HET WIJKTEAM 
Het wijkteam vergadert iedere tweede maandag van de maand en heeft ook in 2016 
hiervoor gebruik mogen maken van ruimte in Gouwestein. Wij stellen de samenwerking met 
Gouwestein zeer op prijs. Er zijn 10 openbare vergaderingen geweest. Daarnaast nog Crea-
avonden, 7 Buurtpreventievergaderingen en de Halloween bijeenkomst. De wijkteamleden 
zijn: Peter Schönfeld (voorzitter), Manon Vonk, Gerrit van der Gaarden (penningmeester), 
Rien Prins, Ton Kooijman (vicevoorzitter), Peter Waalwijk en Trudie Galama (coördinator 
Buurtpreventie en Groencommissie). Het wijkteam is ook in 2016 op uitmuntende wijze 
geholpen door Irene Tielman. Haar werkzaamheden bestaan uit notuleren, opmaken van de 
wijkkrant, bijhouden van de website en hand en spandiensten leveren waar en wanneer dat 
nodig is. 
Het wijkteam onderhoudt goede contacten met de gemeente via John van Dijk de  gebieds-
coördinator west. 
Het wijkteam werkt samen met alle in de wijk gevestigde instellingen zoals Gouwestein, 
Huize Winterdijk, Het Binnenhof, de scholen (Het Segment, Park en Dijk, De Goudse 
Waarden), het Thomashuis en natuurlijk vof De Lombok (voorheen Bunnik’s Logistics). Zij 
ondersteunen de activiteiten van het wijkteam. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door het 
wijkteam en natuurlijk ook door de bewoners van onze wijk. 
Naast bovenstaande teams zijn er werkgroepen voor specifieke thema’s en projecten. 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: Trudie Galama, 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. 

 Werkgroep taalles: Marijke van Ittersum, Anneliet Schönfeld en Marjan Honig geven 
tweemaal per maand les in de Nederlandse taal aan vrouwen in de wijk. 

 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. 

 Groencommissie: Trudie Galama (coördinator), Cora van Leeuwen, Han Geurts, 
Anneliet Schönfeld, Koen Oomen 
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 Werkgroep groenonderhoud: Koen Oomen (coördinator), Trudie Galama,  Ton 
Kooyman, Cora van Leeuwen, Rick Luimes, Marleen de Rooij,  Anneliet Schönfeld, 
Peter Schönfeld, Jacco Seinen, Manon Vonk, Eveline van der Zijde  

 Werkgroep bereikbare voorzieningen (incl. Hoogvliet Express): Anne-Marie Blok 
en Wilma Neefjes, waarbij overleg/ afstemming  plaatsvindt met de cliëntencommissie 
en de directeur van Huize Winterdijk, Tiny Rietkerk als contactpersoon van Het 
Binnenhof, Agnes van Buuren als manager van Gouwestein, de heer de R. Bruijn als 
locatiemanager van Hoogvliet 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 AED: De werkgroep wil het aantal mensen met AED training 
uitgebreiden. Anne Marie Blok en Pieter Verhagen 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 twee keer per jaar. 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. 

 
Peter Schönfeld (maart 2017) 
Voorzitter Wijkteam 
 


