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Geachte raadsleden 

 

Het Wijkteam Nieuwe Park is in de laatste maand geconfronteerd met twee 

bezuinigingen van de gemeente. De eerste is het terugschroeven van het 

onderhoudsniveau van het van Bergen IJzendoornpark van niveau B naar C. De tweede 

bezuiniging betreft het stoppen van de financiering van de volière, die in hetzelfde park 

staat.  

 

Het wijkteam en in het bijzonder haar  Groencommissie is zeer bezorgd over het groen in 

onze wijk en met name over het groen in het Van Bergen IJzendoornpark. Wij zijn van 

mening dat de gemeente een verkeerde keuze heeft gemaakt door met name haar 

historisch parken zoals het Van Bergen IJzendoornpark, dat de status van gemeentelijk 

monument heeft, maar ook  het Houtmansplantsoen, dat ook nog de status heeft van 

rijksmonument, het onderhoudsbeeld terug te brengen van niveau B naar C. Het 

onderhoudsbeeld B is al bedroevend slecht voor een van de weinige historische groene 

plekken in Gouda waar het voor veel Gouwenaars en mensen van buiten aangenaam 

toeven is en waar ze trots op zijn.  

 

In 2011 is in opdracht van de gemeente voor het Van Bergen IJzendoornpark een 

cultuurhistorische analyse opgesteld. Daarop volgde, in 2012, in opdracht van de 

gemeente de praktische uitwerking, die gemaakt is door studenten van Hogeschool Van 

Hall Larenstein. Vervolgens heeft de gemeente met gebruikmaking hiervan haar visie en 

plannen geformuleerd. 

In overleg met de Groencommissie van wijkteam Nieuwe Park is gewerkt aan een plan 

van aanpak. De eerste fase is gerealiseerd. Zoals gezegd beschikt Gouda over twee 

klassieke parken, waarvan het Van Bergen IJzendoornpark, dat in onze wijk ligt, er één 

is. Behoud van deze parken in de huidige status van onderhoud is daarom van essentieel 

belang.  

 

Beide parken bieden gelegenheid voor sport en spel. Een trimclubje is in de 

zomermaanden actief in het Van Bergen IJzendoornpark. Op zaterdagmorgen is de 

scouting er te vinden. Langs de vijvers wordt geluierd en gepicknickt. Jongeren van de 

omliggende scholen komen er heel regelmatig. De bewoners van Gouwestein lopen er 

hun dagelijkse rondje evenals de ambtenaren uit het Huis van de Stad en de werknemers 

van de Goudse.  

 

Ook hebben beide parken een belangrijke functie als toeristische trekker.  

Voor uw informatie is De Groencommissie in samenwerking met het wijkteam 

Binnenstad bezig een bomenroute door de twee parken aan te leggen. De huidige in 

slechte staat verkerende bomenbordjes in het Van Bergen IJzendoornpark, de binnenstad 

en het Houtmansplantsoen worden vervangen en er worden extra bomenbordjes 

bijgeplaatst. Dit wordt door beide wijkteams zelf betaald. Voor deze route, die loopt 

langs monumentale en  bijzondere bomen, zal via de media en het VVV aandacht worden 

gevraagd. 
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In de laatste  paar jaar draagt ook het Wijkteam Nieuwe park zijn steentje bij om het park 

interessanter te maken. De prachtig gerestaureerde  zonnewijzer heeft dankzij het 

wijkteam een prominente plek in het park gekregen.  

In 2014 is een beeldententoonstelling “Park in Beeld” georganiseerd. 13 beelden sierden 

gedurende vier maanden het park en door de financiële steun van de bewoners kon er een 

beeld worden aangekocht en voor het park behouden blijven. Ook de twee aalscholvers 

en het beeld van Euridice in de vijver staan er dankzij de acties van het wijkteam en steun 

van de bewoners. Al deze projecten zijn verwezenlijkt zonder subsidie van de gemeente. 

Daarnaast wordt jaarlijks voor en door de bewoners de dag van het park georganiseerd 

met allerlei activiteiten. 

Dit zijn allemaal redenen om het Van Bergen IJzendoornpark het Houtmanplantsoen het 

onderhoudsbeeld in ieder geval op niveau B te handhaven. Voorkomen moet worden  dat 

door opschietende heesters en hagen, dode planten en welig tierend onkruid de 

monumentale parken ten onder gaan. 

 

Het bovenstaande bewijst voldoende dat het wijkteam en de bewoners trots zijn op hun 

park en er iets voor willen doen. Dat willen wij ook in de toekomst. De gemeente kan 

echter niet verwachten dat alles van de bewoners komt. Ook de gemeente moet haar 

commitment tonen, maar die gaat nu van niveau B naar C. 

 

Naast onze zorgen over het groen wil ik ook uw aandacht vragen voor het voortbestaan 

van de volière. Het wijkteam Nieuwe Park onderzoekt de mogelijkheden om de volière 

voor de wijk en Gouda te behouden door het onderhoud en verzorging van de volière op 

zich te nemen. Een van de mogelijkheden is om dit samen met SGS Het Segment te doen, 

de school die naast de volière ligt. Hiertoe zijn gesprekken gaande. Ook vanuit de 

bewoners hebben zich belangstellenden aangemeld om  de verzorging op zich te nemen.  

Het wijkteam stelt voor in de komende weken in overleg met de gemeente en het 

Segment de details verder uit te werken. 

 

Tenslotte wil ik eindigen met opmerking dat na het reduceren van de subsidie van de 

wijkteams in 2014 nu ook voorzieningen in onze wijk worden aangetast. De bewoners 

willen graag helpen om een en ander in stand te houden door burgerparticipatie, maar 

omdat het Wijkteam nog nauwelijks geld krijgt om de hoogstnoodzakelijke uitgaven te 

doen, kunnen we dat van nu af aan niet meer volhouden. Daarom vragen we aan de Raad 

en wethouder Niezen ons de helpende hand te bieden, zodat we samen een oplossing 

vinden  en het park een groen oase is waarop de Gouwenaars trots kunnen blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 


