JAARVERSLAG 2012 WIJKTEAM NIEUWE PARK
Hieronder vindt u het jaarverslag 2012 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 2012 tien keer verscheen, is hierbij het belangrijkste middel. Over de bouwprojecten
werd verslag gedaan in artikelen aangeleverd door bewonerscontactpersonen en
professionals van o.a. de Gemeente, Dura Vermeer, De Raad en Ballast Nedam. De
verschillende activiteiten werden uitgebreid verslagen en leden van de redactie en het
wijkteam leverden achtergrondartikelen aan over bewoners, instellingen, geschiedenis van
de wijk, maar ook technisch inhoudelijke (bouw) zaken. Begin januari was de nieuwe
brochure over de wijk klaar en is huis-aan-huis verspreid. Deze zijn later ook aan de nieuwe
bewoners van de GMF huizen, het Rode Dorp en Dijkgraef gestuurd.
In januari is de nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van onze wijk in het gezellige café van
het Segment gehouden.
Zoals ieder jaar is in maart 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 2011 en een vooruitblik naar 2012
werd gegeven. Ook werd er geïnformeerd over de verschillende projecten. Deze keer waren
vertegenwoordigers van Mozaïek Wonen over het Rode Dorp, de gemeente met betrekking
tot de groenvisie voor het van Bergen IJzendoorn Park en van Bunnik’s Logistics met
grootse plannen aanwezig om de wijk te informeren.
De website van Nieuwe Park bestaat al enige jaren, maar het bezoek hieraan was laag.
Omdat ook het bijhouden van de website nogal omslachtig was heeft het wijkteam besloten
de site om te bouwen zodat deze beter toegankelijk is en makkelijker te onderhouden. Irene
Tielman heeft de site tot aller voldoening omgebouwd. 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
doormiddel van ledverlichting op batterijen. De tien bomen waren mooi versierd door
verschillende bewoners, scholen en andere organisaties. De bomen staan nu op 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. De
bomen hebben zich goed gehouden ondanks het slechte december/januari weer.
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 50-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 2013 zal gebeuren.
Voor tweede maal is de dag van het park georganiseerd. In de nieuw door het wijkteam
gekochte tenten waren zitjes en kon men koffie e.d. krijgen. De hoofdmoot van de activiteiten

was dit keer gericht op circuskunsten voor kinderen onder leiding van een ervaren
clown/circusdirecteur. Voor elke leeftijd waren er spelletjes en kunsten te doen. Ook waren
er veel toestellen waarmee de kinderen konden oefenen. Al met al ondanks de harde wind
een zeer geslaagde dag, die in ook 2013 weer georganiseerd zal worden.
Dit jaar hebben drie straten een eigen straatborrel georganiseerd: Kattensingel, GMF en de
Crabethstraat/park. Het wijkteam nodigt andere straten uit hetzelfde te doen. Hiervoor is van
het wijkteam per straat maximaal € 150 beschikbaar.
In november werd weer de zeer succesvolle activiteit Haloween voor de jongere jeugd
georganiseerd. Dit keer hebben ruim 60 kinderen hieraan deelgenomen. Het feest begon
met een verkleedpartij en schminken in Gouwestein. Daarna was er een speurtocht langs
een aantal “spookadressen” in de wijk. Dit is voor de kinderen een heel spannende tocht. In
de wijkkrant zijn hiervan meerdere foto’s geplaatst.
Aan het eind van het jaar werd weer een kerstkransenworkshop georganiseerd waarin ruim
40 oudere en jongere wijkbewoners hun eigen kerstkrans maakten om hun huis hiermee te
versierden.
TRAPVELD
Al twee 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.
Hopelijk zal het gebruik toenemen nu de bewoners van het Rode Dorp met hun kinderen in
onze wijk zijn gekomen. Er zijn twee sleuterhouders. één op Roos van Dekema straat 4 en
de ander Van Bergen IJzendoornpark 23. Overdag is het trapveld meestal open, maar niet in
het weekeinde.
Sport.Gouda samen met het Wijkteam hebben in april een “Olympiade georganiseerd,
waarin kinderen allerlei “olympische” sporten konden doen. De opkomst was redelijk goed en
de kinderen waren enthousiast.
VERVOER VAN EN NAAR SUPERMARKT HOOGVLIET
Al twee jaar verzorgt supermarkt Hoogvliet, de nieuwe winkel op het Gouwezicht terrein, in
nauwe samenwerking met het wijkteam een busjesdienst van en naar het zorgcentrum voor
de minder mobiele senioren uit de wijk is. Er is een opstapgelegenheid bij zorgcentrum
Gouwestein en bij Huize Winterdijk. Geconstateerd is dat het transport op vrijdag het best
aan de wensen van de senioren beantwoordt. 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 2013 te zullen voortzetten. In de laatste maanden maken ook de
bejaarden uit Korte Akkeren gebruik van deze transportmogelijkheid.
ZONNEWIJZER
De gemeente heeft toestemming gegeven om de Zonnewijzer op de kop van het Nieuwe
Park te plaatsen. Dus komende van de Nieuwe Gouwe Oostzijde zal je de Zonnewijzer in de
toekomst daar zien staan.
Het herstel loopt helaas niet voorspoedig. Aan het eind van dit jaar bleek dat de Zonnewijzer
zodanig beschadigd is, dat het de technische capaciteiten van de GSG Het Segment te
boven gaat, zoals het rechtbuigen van verwrongen staven en verregaande roest bij de

knooppunten. Daarom is het wijkteam op zoek gegaan naar een bedrijf dat de nodige
technische capaciteiten wel heeft. Deze reparatie zal veel meer kosten met zich
meebrengen. Het wijkteam zal dus genoodzaakt zijn in 2013 hiervoor sponsorgeld te gaan
werven.
JEU DE BOULESBAAN
Dankzij de niet aflatende zorg van Ton Kooijman ziet het er naar uit dat in het voorjaar van
2013 een Jeu de Boulesbaan wordt ingericht langs de sloot tussen Gouwestein en de
Noorderstraat (Rode Dorp). De financiering wordt 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 het
initiatief genomen de leegstaande winkels weer in gebruik te nemen. Het wijkteam heeft
daarom na overleg met Multi Vastgoed in augustus 2012 bekend gemaakt te zoeken naar
jonge winkeliers, die met een vernieuwende aanpak deze winkels nieuw leven willen
inblazen. Hierop zijn meer dan veertien positieve reacties gekomen, van mensen die
allemaal in aanmerking willen komen om zich hier te vestigen.
Op dit ogenblik zijn er vijf panden beschikbaar en zijn dus de eerste vijf ondernemers aan het
warmlopen om aan de slag te gaan. Het aantal panden, dat in aanmerking komt kan nog
groter worden.
Wanneer de contracten met Multi getekend zijn kunnen de nieuwe winkeliers aan de slag om
de winkels op te knappen om daarna zo snel mogelijk te starten met hun winkel activiteiten.
GROEN
De groencommissie, onder leiding van Trudie Galama, heeft het dit jaar druk gehad.
Herinrichting VBIJ
De studenten van Hogeschool Larenstein hebben op 23 januari hun eindrapport aan de
Gemeente gepresenteerd en vervolgens is het rapport met de Groencommissie besproken.
De Gemeente heeft aan de hand van de cultuur-historische analyse en het rapport van de
studenten de eigen inzichten op papier gezet en een plan van aanpak opgesteld. De
Groencommissie heeft dit jaar verschillende keren met de Gemeente hierover overleg
gehad. Een lijst van concrete maatregelen lag in oktober op tafel. Nu is het weer wachten op
de prijskaartjes. In 2013 zal een begin gemaakt worden met de daadwerkelijke uitvoering
van de plannen.
Winterdijk
Vier van de negen populieren aan het begin van de Winterdijk zijn door een fout van de
aannemer toch gekapt. Deze bomen zijn destijds bij de aanleg van de fietsstraat met veel
zorgen omringd om te kunnen blijven staan. Helaas . . . . .
De Groencommissie heeft zich samen met het wijkteam hard gemaakt om een redelijke
compensatie te krijgen voor de gekapte bomen en het verlies aan decor. De uitkomst is
teleurstellend. De overige populieren zijn in verband met hun slechte staat gekapt en zullen
na afronding van het rioleringsproject ook vervangen worden door Elzen.
Blokwoningen
Het groen tussen de Blokwoningen is ingevuld. Het is nog te vroeg voor commentaar. Eerst
maar even wachten tot het gras gaat groeien en de struiken gaan uitlopen.
Rode Dorp
De bomen in het Rode Dorp zijn geplant en staan ook in de groenstrook tussen Gouwestein

en Noorderstraat. De Groencommissie heeft geconstateerd dat op de groenplannen van het
eerste uur sterk is bezuinigd.
Open Monumentendag
Dit jaar was het thema “Groen van Toen” en daar kon het VBIJ niet bij achter blijven. Om
bezoekers te trekken heeft de Groencommissie meer dan 1000 flyers verspreid en tientallen
posters opgehangen. Er heeft een foto in de Goudse Post gestaan en op de dag zelf zijn
spandoeken en gouden pijlen opgehangen om de mensen de weg naar het park te wijzen. In
de informatietent hingen fraaie collages van oude ansichtkaarten en nieuwe foto’s. Er was
een wandeling langs oude bomen en ander groen georganiseerd. De bruidswinkel met
fotograaf was een groot succes. De dames en heren van de Groencommissie en aantal
vrijwilligers had zich in “Kleding van Toen” gestoken.
Aan het groen in het algemeen was dit jaar voor de Groencommissie weinig eer te behalen,
maar aan het Groen van Toen heeft de commissie veel plezier beleefd.
Ook heeft het Wijkteam gezorgd dat het aanzien van het station en de Vredebest wat
opgefleurd is door de daar staande bloembakken gedurende het jaar tweemaal van nieuwe
planten te voorzien. Dit alles op kosten van het wijkteam. Getracht wordt hier in 2013
sponsors voor te vinden.
3. 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 is dekkend, waarbij alle vitale
activiteiten van het wijkteam gewoon door kunnen gaan.
4. BUURTPREVENTIE
In 2012 heeft het Buurtpreventieteam zes maal vergaderd. Het aantal teamleden is gegroeid
met de uitbreiding/nieuwbouw van onze wijk. Zo is het team uitgebreid met een
vertegenwoordiger van de “GMF-wijk” en een vertegenwoordigster van de nieuwe/oude wijk
“Rode Dorp”. Helaas blijkt het erg moeilijk om een vertegenwoordiging te vinden van de
“Blokwoningen”.
Ook in 2012 zijn de jaarlijkse schoonmaakactie in samenwerking met de “Goudsche
Waarden” en Het Segment in maart (coördinatie: Cora van Leeuwen) en de wijkschouw in
samenwerking met Cyclus en Stadstoezicht in september (coördinatie: Teak Spruijt)
gehouden.
Via bijdragen aan de wijkkrant worden de bewoners van onze wijk op de hoogte gehouden
en geïnformeerd over de activiteiten van het buurtpreventieteam en actuele zaken die in
onze wijk spelen. De bedoeling is om hiermee beter zichtbaar te maken wat bewoners en het
buurtpreventieteam rond die thema’s voor elkaar kunnen betekenen. Hierdoor wordt het
melden van eventuele problemen bij zowel het meldpunt van de Gemeente of de politie en
het buurtpreventieteam bevorderd.
De gemeente Gouda stimuleert de oprichting van buurtpreventieteams en heeft in 2012 een
beleidsvisie opgesteld voor (nieuw) op te richten buurtpreventieteams. In dit beleid heeft

“veiligheid” in de wijken zeer grote aandacht gekregen met een te grote en prominente rol
voor buurtpreventieteams.
Het buurtpreventieteam “Nieuwe Park” heeft een actieplan opgesteld voor 2013 en ingediend
bij de gemeente.
Het convenant van het buurtpreventieteam met de deelnemers (Cyclus, Politie Hollands
Midden, Stadstoezicht en de gemeente Gouda) is geactualiseerd en wordt ter ondertekening
aan betrokkenen aangeboden.
5. BOUWACTIVITEITEN
Ook 2012 was een jaar waar de bouwactiviteiten het dagelijkse leven van veel wijkbewoners
beïnvloedden. Na jaren lang tegen een lege kale vlakte te hebben aangekeken is in maart
eindelijk met de bouw van het Rode Dorp begonnen en tot ieders verbazing in een razende
vaart. Tot de bouw was alles eindeloos vertraagd, maar vanaf dat moment gebeurde het
tegenovergestelde. Nog nooit is een wijk van meer dan 60 woningen in zo korte tijd
gebouwd. Eind 2012 was alles gereed en waren de meeste huizen bewoond. Dura Vermeer
en Mozaïek Wonen verdienen hiervoor een dikke pluim. Het is een aanwinst voor de wijk en
het wijkteam hoopt van ganser harte dat de nieuwe bewoners zich snel thuis zullen voelen.
Zij hebben allemaal een wijkbrochure ontvangen en een uitnodiging voor de
Nieuwjaarsborrel.
Naast de werkzaamheden aan het Rode Dorp heeft de wijk heel veel overlast gehad van de
rioolwerkzaamheden aan de Ferdinant Huickstraat, de Majoor Fransstraat, de Winterdijk en
alle straten die daar op aansluiten. Zoals altijd is het project behoorlijk vertraagd. Het ziet er
naar uit dat het niet voor mei 2013 gereed zal zijn. De stukken die in 2012 al klaar waren
beloven veel goeds voor het eindresultaat.
Aannemer De Raad heeft in de herfst de woningen van De Dijkgraef aan de Winterdijk
opgeleverd. De meeste appartementen zijn al bewoond.
Prorail is gestaag doorgegaan met de verbouwing van het station. Hoewel het een enorm
moeilijke klus is, hebben de omwonenden er hoegenaamd geen last van gehad. Prorail heeft
het goed georganiseerd. Begin 2013 zal het klaar zijn.
De logistiek manager van de gemeente heeft gezorgd dat de overlast van het onvermijdelijke
bouwverkeer zo gering mogelijk was.
De concept plannen voor het zuidelijk stationsgebied zijn ook in 2012 in de ijskast
gebleven. Verwacht wordt dat het zeker nog twee jaar zal duren voordat daadwerkelijk iets
gaat gebeuren. Vast staat dat de Crabethflat niet wordt afgebroken. Dus de inspanningen
van de bewoners en het Wijkteam hebben zeker bijgedragen tot dit resultaat.
Bouwplannen voor het Drie Notenbomen terrein staan op het ogenblik op een laag pitje,
gezien de recessie in de huizenmarkt verwachten we dat hier in 2013 geen verandering in
komt. Wel is het eigendom van het terrein door de gemeente overgedragen aan de
aannemer Dura Vermeer.
6. VERKEER
In juni 2012 heeft er overleg plaats gevonden over de verkeersknelpunten in onze wijk met
de verkeerskundige van de gemeente Gouda. In onze hele wijk is de “30 km zone” van
kracht. Dit houdt ook in dat we alleen maar gelijkwaardige kruisingen kennen in onze wijk.
Met name op de Kattensingel heeft deze aanpassing tot een moeizaam gewenningsproces
geleid en zelfs geresulteerd in extra grote (gele) informatieborden voor de weggebruikers
voor de kruispunten van de Crabethstraat en de van Swietenstraat. Op deze kruispunten zijn

sinds de herinrichting als “30 km/uur zone” in 2010 géén ongevallen met letsel meer
voorgekomen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling.
In juni en oktober hebben er verkeerstellingen op de Kattensingel plaatsgevonden tussen de
Crabethstraat en de van Swietenstraat, waarbij zowel de intensiteit (aantal) als de snelheid
gemeten is. Het handhaven van de snelheid blijft aandacht verdienen. In 2013 wordt er een
snelheidsmeting bord (“U rijdt……km per uur”) tijdelijk geplaatst om hier extra de aandacht
van de automobilisten op te richten.
Een probleem wordt gevormd door automobilisten op de Kattensingel die de “punaises”
willen ontwijken en daardoor deels over de verkeersdrempels rijden en deels op de
fietsstroken. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers. Op de Kattensingel is
het apparaat voor dagkaarthouders niet meer aanwezig, omdat het vier jaar geleden is
weggehaald. Hierdoor is het voor toeristen onduidelijk dat men op de Kattensingel allen maar
mag parkeren als “vergunninghouder of als dagkaarthouder”. De verkeerscollega die zich
bezighoudt met “toerisme” past de parkeerverwijzingen voor kampeerauto’s in heel Gouda
aan. De bedoeling is om in 2013, vóór aanvang van het kampeerseizoen in 2013, een
eenduidige verwijzing (vanuit alle richtingen) gerealiseerd te hebben naar de parkeerplaats
voor kampeerauto’s op Klein Amerika.
Uit verkeersoogpunt is de Winterdijk als proef voor een half jaar ingericht voor
tweerichtingsverkeer omdat dat meer snelheidsbewustheid voor automobilisten betekent. Na
dit halve jaar wordt de proef geëvalueerd via een enquête bij de bewoners en de scholen om
een definitieve keuze te maken.
De verkeerslichten bij de “Steve Bikobrug” zijn aangepast voor het verkeer vanaf Hoogvliet
dat de Nieuwe Gouwe OZ wil oprijden.
Wel blijft de overlast van bussen en ander sluipverkeer door het park en de Crabethstraat om
aandacht vragen.
-

-

7. HOE WERKT HET WIJKTEAM
Het wijkteam vergadert iedere tweede maandag van de maand en heeft in 2012 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, Ton Kooijman
(vicevoorzitter), Sander van der Meijden en sinds dit jaar de coördinator van
Buurtpreventie Jos Cremers.
Het wijkteam onderhoudt nauwe contacten met de gemeente via John van Dijk onze
nieuwe 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 Bunnik’s Logistics. Allen ondersteunen, ieder op hun wijze,
de activiteiten van het wijkteam. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door het Wijkteam en
de bewoners van onze wijk.
Het buurtpreventieteam vergadert ongeveer zeven keer in het jaar. Meer dan tien
bewoners, de zogenaamde straatcontactpersonen, de wijkagent, een vertegenwoordiger
van Cyclus en van Stadstoezicht nemen deel aan het overleg. Vergaderingen werden

gehouden in het kantoor van Stadstoezicht, maar sinds de opening van het Huis van de
Stad in Gouwestein. Het buurtpreventieteam is vertegenwoordigd bij de
wijkteamvergaderingen via haar coördinator Jos Cremers. Deze coördinator is ook lid van
het Wijkteam.
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, Pieter
Verhage 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 en Peter Schönfeld (namens het wijkteam), wijkconsulent Mirjam
Schoonderwoerd 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 Lisette van Iterson, Ton Helmond en Bart Akkerman
Werkgroepen riolering fase III en IV (gebied rond de Winterdijk): Sander van
der Meijden (aanspreekpunt), Pieter Verhage, Manon Vonk, Peter van Erdewijk,
Ram Soekdew, Han Geurts
Werkgroep bereikbare voorzieningen: 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, E.Greweldinger 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 Peter Schönfeld 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 via de wijkconsulent, 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 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:




Voorzitteroverleg 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 agendalid. Jaap Addicks
is de contactpersoon voor het wijkteam.
Klankbordgroep Spoorzone: In deze groep wordt gesproken over de
ontwikkelingen in de gehele spoorzone (noord èn Zuid). Dit is vooral een
informatief van karakter. Sander van der Meijden, Jaap Addicks en Peter
Schönfeld hebben nemen hieraan deel namens het wijkteam.

Peter Schönfeld (februari 2013)

