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Figuur 1 Het van Bergen IJzendoorn park en de "trouw"brug

Figuur 2 Park in Beeld zomer 2014: Gerard de Klein en wethouder van den Akker proberen de steen te splijten

Concept wijkjaarprogramma Nieuwe Park 2015
1. Inleiding
In 2008 was de nota ‘’Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’’ door de raad aangenomen. Met deze
nota was een nieuwe fase in de Goudse wijkaanpak aangebroken. De jaarprogramma’s, waarin de acties
komen te staan die per jaar in een wijk ondernomen gaan worden, waren gebaseerd op een analyse van en
de visie op de wijk. Door op deze systematische wijze in de wijken te werken aan leefbaarheid en veiligheid,
werkten we aan zichtbare resultaten zowel op korte als op langere termijn.
Met de nieuwe werkwijze werd ook gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Alle partners in de wijkaanpak
deden mee en leverden hun aandeel. Omdat deze aanpak in de afgelopen jaren bewezen heeft goed te
werken heeft het wijkteam Nieuwe Park besloten deze aanpak te continueren. Daarom zullen de bekende
partners, het buurtpreventieteam, Gemeente, Mozaïek Wonen, Politie en Zorgpartners verzocht worden ook in
2015 hun medewerking en inzet aan het wijkjaarprogramma te verlenen. Ook voor 2015 zal dit op basis van
de wijkvisie Nieuwe Park 2013-2016 zijn. Omdat het budget voor 2015 gereduceerd zal zijn, zul het geld per
actie en het aantal acties ook gereduceerd worden.
In dit Wijkjaarprogramma 2015 zijn de voorgenomen acties per thema benoemd. Het Wijkjaarprogramma is
voor het wijkteam de leidraad voor de financiële armslag in 2015.

Thema 1: Sociale samenhang bevorderen
In Nieuwe Park woont een afspiegeling van de Goudse bevolking. 81% van de bewoners is autochtoon, 7% is
Marokkaans, 8 % westers allochtoon en 4 niet-westers. Dit komt ongeveer overeen met het Gouds
gemiddelde. Qua leeftijdsopbouw is een oververtegenwoordiging te zien van ouderen: 26% van de bewoners
is 65 jaar of ouder (voor heel Gouda is deze 14%). Mede hierdoor is ook het aantal eenpersoonshuishoudens
hoog.
Deze vrij gemêleerde samenstelling van de wijk, gekoppeld aan de ruimtelijke verdeling van verschillende
inwoners over de wijk (ouderen bij ouderen, inkomensklassen verdeeld over de wijk) zorgt ervoor dat de
communicatie over en weer tussen de verschillende wijkbewoners niet automatisch van de grond komt.
Nieuwe inwoners moeten hun plaats vinden in de wijk. De komst hiervan is een kans, omdat zij nieuwe ideeën
mee de wijk inbrengen. Het is hierbij wel van belang dat de nieuwe bewoners goed ontvangen worden zodat
zij ook daadwerkelijk een bijdrage aan de wijk kunnen gaan leveren. Mozaïek Wonen geeft aan dat hier
gerichte aandacht zal worden besteed met name voor de woningen in het Rode Dorp en Parkwijk. Het
wijkteam zal juist bewonersinitiatieven uit deze complexen helpen te faciliteren en deze in hun netwerk te
betrekken. Nieuwe Park beschikt over een goed geoutilleerd trapveld aan de Winterdijk. Deze kan meer benut
worden om het samen spelen van kinderen en jongeren te bevorderen in de wijk.
Gouwestein organiseert voor de eigen bewoners verschillende activiteiten. Gouwestein wil zich actief inzetten
om ook andere (oudere) wijkbewoners uit te nodigen om hieraan mee te doen. Gouwestein is ook bereid om,
indien mogelijk, aan andere wijkactiviteiten ruimte te verschaffen.
Op initiatief van het wijkteam rijdt er elke woensdag busjes van supermarkt Hoogvliet (Hoogvliet Express) om
oudere wijkbewoners van en naar de supermarkt te vervoeren.
Er liggen nog kansen tot meer samenwerking tussen wijkteam (bewoners, buurtpreventieteam) en
Gouwestein, Goudse Waarden, Segment en Hoogvliet. Kennen en gekend worden van de bewoners en
gebruikers van de wijk draagt bij aan een positieve waardering van de buurt en verhoogd het gevoel van
veiligheid.
Wijk Nieuwe Park kent een hoge participatiegraad door samenwerking tussen de bewoners en de in de wijk
gelegen instellingen. Het wijkteam vervult hierin een belangrijke rol. Nieuwe Park kent een actief en goed
georganiseerd wijkteam dat maandelijks een zeer informatieve wijkkrant maakt en zelf verspreid in de wijk.
Onderdeel van het wijkteam is ook een buurtpreventieteam waar verspreid over de hele wijk meer dan tien
straatcontactpersonen deel van uitmaken.
Het gemeente budget van het wijkteam is twee jaar geleden gehalveerd. In 2015 wordt het budget verder
gekrompen tot het absoluut noodzakelijke. Dit betekent dat er vanaf 2015 anders met de beschikbare
middelen zal moeten worden omgegaan en ook dat er andere bronnen van financiering gezocht moeten gaan
worden.

2

De uitdaging voor het wijkteam in de komende jaren is om de participatiegraad en betrokkenheid van de
bewoners hoog te houden. De huidge samenwerkingsverbanden kunnen worden gecontinueerd en nieuwe
worden aangegaan. Met minder geld zal meer moeten worden ingezet op creativiteit en het rendement van
het samen doen. Het huidige (wijk)netwerk in de wijk vormt hiervoor in ieder geval een goede basis.

Doel
Het behoud en verder uitbouwen van de sociale samenhang en de goede onderlinge contacten tussen de
verschillende inwoners van Nieuwe Park. Met speciale aandacht voor de toekomstige nieuwe inwoners en de
oudere inwoners van de wijk.

Streefbeeld
Bewoners van Nieuwe Park bekend zijn met elkaar en wat er in de wijk speelt. Ze weten hoe ze zich in
kunnen zetten voor hun leefomgeving. Dit blijkt uit de onderlinge betrokkenheid en de organisatie van (wijk-)
activiteiten en de inzet van zo veel mogelijk wijkpartners. Er is / zijn voldoende plek(ken) in de wijk waar
wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Thema 1

Actie

Trekker

kosten

dekking

Wijkteam

Betrokken
partijen
SBS

1. Er zijn meerdere
activiteiten voor
en door bewoners
in de wijk

Organiseren van
Creacafé

150

Wijkteam

Organiseren van
Halloween
Organiseren van
de Dag van het
Park
Faciliteren van
Straatborrels
Faciliteren van
NL doet in maart
Faciliteren van
Burendag in
september
Organiseren van
kinderactiviteiten,
zoals ecokids
e.d.
Kinderactiviteit
op het trapveldje
winterdijk
Organiseren van
kerstactiviteiten
zoals
kerststukjes
maken en bomen
in Winterdijksloot
Bewonersavond

Wijkteam

Gouwestein

500

Wijkteam

Cyclus

800

Wijkteam

Wijkteam

Bewoners van een
buurt/straat
bewoners

200

Wijkteam

Nieuwjaarsborrel

Wijkteam

Gebruik Jeu de
Boulesbaan
activeren
AED
Twee keer per
jaar een
herhalingscursus
organiseren en
bij voldoende
animo een keer

Wijkteam/
Gouwestein

Wijkteam
Wijkteam

Oranjefonds

Mozaïek Wonen,
bewoners

Oranjefonds

Wijkteam

300

Wijkteam

Wijkteam

100

Wijkteam

Wijkteam

Gouwestein /
Binnenhof / SBB

400

Wijkteam

Wijkteam

Gouwestein en
diverse
organisaties
Het Segment

150

wijkteam

150

Wijkteam

Gouwestein

PM

Sponsor

Wijkteam

Zelf
betalen

3

een volledige
cursus
Ondersteunen
VVE
Blokwoningen
2. Bewoners en
andere geïnteresseerden in de wijk
zijn goed
geïnformeerd over
wat er in de wijk
speelt
3.Bewoners in de wijk
zijn bekend met de
activiteiten van de
zorgcentra en scholen
en zijn welkom om
mee te doen

Het uitgeven van
de wijkkrant 10
keer per jaar

VVE

Wijkteam en
Woonpartners

Wijkteam

100

Bewoners

4000

Wijkteam

Bewoners
informeren

Zorgcentra en
scholen

Platform
Eenzaamheid bij
ouderen in Nieuwe
Park, Kadebuurt en
Kort Haarlem

Gouwestein

Ontmoetingsactiviteiten voor
ouderen

Wijkteam

Platform
eenzaamheid bij
ouderen in Nieuwe
Park, Kadebuurt en
Kort Haarlem

Goudse
Waarden
Gouwestein,
Huize
Winterdijk
Platform
eenzaamhei
d

Thema 2: Schoon, Heel en Veilig, Verkeer en Parkeren
In de afgelopen jaren zijn verschillende bouwlocaties zoals Gouwestein, terrein GMF, Segment, Gouds
Magnifiek, Rode Dorp / Parkwijk, opgeleverd. Hierdoor is het aanzicht van de wijk enorm verbeterd. Dit wordt
ook nog verder versterkt doordat de Winterdijk buurt is opgehoogd en van nieuw groen is voorzien.
Maar er zijn ook bedreigingen. Het beheer en onderhoud van het pareltje van de wijk (en misschien wel van
de stad), het monumentale van Bergen IJzendoornpark is de laatste jaren sterk versoberd. Gelukkig hebben
de gemeente en Cyclus dit gerealiseerd en samen met de wijkgroencommissie worden vanaf 2014 positieve
stappen ondernomen om dit te verbeteren. Ok de organisatie van de beelden tentoonstelling “Park in Beeld” in
zomer 2014 heeft het aanzien van het park sterk verbeterd.
Er verblijven veel (middelbare) scholieren in de wijk. Dat is een herkende risicofactor voor zwerfvuil langs de
snoeproute, zeker als de supermarkt niet ver weg is. Ook de fietsende jongeren veroorzaken regelmatig
gevaarlijke situaties met name op de Winterdijk.
De ligging nabij het station en centrum maakt de wijk kwetsbaar voor auto- en woninginbraak. Statistieken van
de veiligheidcijfers worden in belangrijke mate beïnvloedt de ligging van het station (bv. fietsendiefstal). Maar
de impact van woninginbraak, ook al zijn het er relatief weinig in een kleine wijk als Nieuwe Park, is telkens
weer groot en heeft effect op het veiligheidsgevoel van de bewoners.
Schoon, Heel en Veilig beïnvloeden samen de beleving en waardering van de wijkbewoners maar ook op het
gegeven dat ‘vuil trekt vuil aan’. Inzet om dit te voorkomen is belangrijk. Aardig om in dit verband het initiatief
(van het wijkteam) te noemen. Startende ondernemers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk, en tegen lage
kosten, in de leegstaande winkels aan de Vredebest hun onderneming te starten. De verloederde gevels
krijgen weer een fatsoenlijk aanzien, ondernemers kunnen starten en voor de wijk wellicht een leuke
voorziening.Dit soort slimme constructies kunnen wellicht vaker worden toegepast om wat mooi, schoon en
heel is, zo te houden. Voor een Veilige wijk! Samenwerking tussen alle partners hierin is een belangrijke
voorwaarde. Zoals gezegd is de bereikbaarheid van Nieuwe Park met het openbaar vervoer erg goed te
noemen. Hier zit dan ook geen knelpunt. Er is wel een knelpunt op het gebied van auto- en fietsverkeer en op
het gebied van parkeren.
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Nieuwe Park is een centraal in Gouda gelegen wijk, met een aantal in en rond de wijk gesitueerde
voorzieningen en bedrijven. Verkeersoverlast bestaat omdat bepaalde bedrijven en voorzieningen zwaar inen- uit de wijk gaand verkeer met zich meebrengen en zijn er gevaarlijke situaties aan te wijzen doordat de
bedrijven en scholen dicht bij elkaar zitten. Zo wordt het voor fietsers als onveilig ervaren tijdens de
(school)spitstijden. Nieuwe Park kent door de centrale ligging een hoge verkeersdruk. Door de aanleg van de
Zuidwestelijke Randweg is de verkeersintensiteit in het van Bergen IJzendoornpark en Kattensingel
verminderd.
Ook de parkeerdruk is hoog te noemen. De parkeerdruk in de Binnenstad en de ligging in de nabijheid van het
station straalt af op Nieuwe Park. Het feit dat Nieuwe Park aan de rand van het gebied van parkeren voor
vergunninghouders ligt is hiervan de reden. Een in 2014 gehouden verkeersenquête in het Winterdijk gebied
geeft aan dat zowel automobilisten als fietsers de fietsstraat als iets lastigs zien. Het kan ook uitgelegd worden
dat verkeersdeelnemers meer op elkaars aanwezigheid gedrukt worden. Het lijkt er op dat de huidige
verkeersindeling zal worden gehandhaafd.

Doel
- Verhogen van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare groepen zoals scholieren. En verlagen van de
verkeer- en parkeerdruk op Nieuwe Park, voor zover dat mogelijk is voor een wijk die zo dicht tegen het
centrum van Gouda aan ligt.
- Behouden van een bereikbare, een mooie en samenhangende wijk. Het openbaar gebied is adequaat
onderhouden. De kwaliteit van het Van Bergen IJzendoornpark blijft op het huidige niveau. Voorkomen wordt
dat in de openbare ruimte zaken vuil worden of kapot gaan. De bewoners zijn in staat te voorkomen dat aan
hun eigendommen schade wordt aangericht.

Streefbeeld
- Kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen zich veilig door Nieuwe Park bewegen dan nu het geval is én dat de
verkeer- en parkeerdruk merkbaar is afgenomen.
- Alle bewoners, gebruikers en bezoekers van de wijk respecteren het openbaar gebied en andermans
eigendommen. Bewoners weten welke maatregelen zij kunnen nemen om hun eigendommen te beschermen
en hebben deze uitgevoerd.
- Als er in het openbaar gebied zaken vies en kapot zijn, is dat gesignaleerd en gemeld en wordt deze zo snel
mogelijk hersteld.
Thema 2

Actie

Trekker

1. Er is geen
overlast van
zwerfvuil

Een schoonmaakactie
per jaar (optioneel)
Deelnemen aan de
gemeentelijke
vuurwerkopruimactie
Verwijderen van
zwerfvuil uit sloot van de
Winterdijk thv Goudse
Waarden en het
voetpad naar Hoogvliet
Het zoveel mogelijk
handhaving op zwerfvuil
en grofvuil omgeving
Winterdijk
Houden van een
wijkschouw
Het op verzoek houden
van een
inbraakpreventieschouw
Snelheidsmetingen om
inzicht te krijgen in
rijgedrag automobilisten

2. Verminderen
woninginbraa
k
3. Kwetsbare
verkeersdeel
-nemers
kunnen zich
veiliger door

Kosten

Dekking

Buurtpreventie

Betrokken
partijen
Cyclus, Goudse
Waarden en Het
Segment

(100)

Gemeente

Buurtpreventie

Gemeente

N.v.t.

N.v.t.

Goudse
Waarden

Buurtpreventie,
Cyclus

N.v.t.

N.v.t.

Stadstoezicht

Politie

N.v.t.

N.v.t.

Buurtpreventie

Cyclus. Politie,
Stadstoezicht
Politie,
Stadstoezicht en
buurtpreventie
Politie,
stadstoezicht,

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente VNW

Gemeente (GBO
verkeerskundige)
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de wijk
bewegen
Bewoners en
Instellingen (met name
onderwijs en zorg)
betrekken bij
verkeerscirculatie
Meertalige informatie
over parkeren bij de
parkeermeters op de
Kattensingel

Gemeente

Wijkteam,
bewoners,
scholen en
zorginstellingen

N.v.t.

N.v.t.

Gemeente (BOR)

Buurtpreventie

N.v.t.

N.v.t.

Thema 3: Groen
Groen is een belangrijk element in de wijk en daarbij is het van Bergen IJzendoornpark beeldbepalend voor
het aanzien van de wijk. Tevens heeft het groen in het Winterdijk gedeelte van de wijk een belangrijk
kwaliteitsimpuls gekregen door de ophoogwerkzaamheden. In de wijk is een actieve groencommissie van
bewoners die zich inzet voor het behoud van de kwaliteit van het groen in de wijk in het algemeen en van het
monumentale Van Bergen IJzendoornpark in het bijzonder. Zij stimuleren bewoners met acties, b.b.
geveltuintjes, zich in te zetten voor het groen in de wijk.
Thema 3

Actie

Trekker

Al het groen
behouden en de
betrokkenheid
van de
bewoners hierbij
vergroten

Uitvoering van de
acties uit de visie
voor het van
Bergen
IJzendoornpark
opgesteld met de
gemeente
Algemene
onderhoudswerkzaamheden
zoals kappen
Stimuleren van
zelfwerkzaamheid
in het groen
b.v.geveltuinen en
moestuinen

Gemeente (BOR)

Betrokken
partijen
Cyclus en
groencommissie

kosten

dekking

nvt

Gemeente
BOR

Groencommissie

Wellandcollege
???

n.v.t.

Groencommissie

Cyclus en
groencommissie

???

Wijkteam

het monitoren van
de uitvoering van
het groenplan voor
het hele gebied
tussen Winterdijk
en Kanaalstraat

Groencommissie

Cyclus

nvt

nvt

het monitoren van
het herstel van de
oevers en de
geplante bomen
langs de Winterdijk

Groencommissie

Cyclus

nvt

nvt

Vervangen van
bordjes bij bomen
in het park i.s.m. wt
Binnenstad

Groencommissie

WT Binnenstad
en WT Nieuwe
Park

€ 5000

????
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Thema 4: Nieuwe ontwikkelingen in de wijk
Doel: Gesprekspartner zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk
Streefbeeld: Nieuwe Ontwikkelingen moeten passend zijn, zodat de bewoners hiermee kunnen in stemmen
Het betreft







de (mogelijke) ontwikkeling van:
Drie Notenbomen
Winterdijk 14 (oude terrein van GSG Segment)
Erasmuspark ( voormalig Lombokterrrein)
Zuidelijk Stationsgebied
De Kademuur Kattensingel
Tijdelijke invulling van de winkelpanden aan de Spoorstraat en Vredebest

Wijkteam participeert en blijft dat doen op het gebied van de bouwlogistiek, het parkeren en verkeer.
De wijkcoördinator zal met betrekking tot de bouwontwikkelingen in de wijk een vinger aan de pols houden en
het wijkteam informeren over ontwikkelingen.

Het Wijkteam Nieuwe Park is als volgt samengesteld:
Anne Marie Schoonderwoerd
Ton Kooijman (wijkkrant)
Manon Vonk
Gerrit van der Gaarden (penningmeester)
Jos Cremer (Buurtpreventie)
Rien Prins
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld (voorzitter)
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