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VAN HET WIJKTEAM/
VAN DE REDACTIE
Door Ton Kooijman

De wijk is netjes aan het nieuwe jaar begonnen.
Cyclus schrijft dat u de vuurwerkrommel netjes
heeft opgeruimd. Dat is mooi. Dat was het
vuurwerk trouwens ook, ik heb prachtige pijlen
gezien. Daar ook dank voor.
De gemeente gedroeg zich minder netjes. Op 4
januari had ik al een wijkbewoner aan de telefoon die vroeg om mijn bezwaarschrift te mogen
gebruiken om een parkeerboete aan te vechten.
Dit jaar waren onze parkeerwachters al op 2 januari begonnen om boetes uit te delen als het
vignet voor 2015 niet achter de ruit van de auto
zat. U herinnert zich misschien dat ik daar twee
jaar geleden bij de rechter succesvol tegen in
beroep ging. De uitspraak toen kwam er eigenlijk op neer dat überhaupt geen boetes moeten
worden uitgedeeld als men er vanuit kan gaan
dat de vergunning is verleend. Dat was een
paar jaar daarvoor ook al uitgesproken. Maar
de gemeente is zeer hardleers en trekt zich van
rechterlijke uitspraken blijkbaar weinig aan.
Gewoon in beroep gaan dus en doorzetten, want
terugbetalen willen ze eigenlijk evenmin.
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je jas krijgen. Het zal voor de zomer nu toch
echt wel helemaal klaar zijn.
We hebben onze nieuwjaarsborrel net achter de
rug. Vorig jaar voor het eerst bij Gouda Bruist
aan de Vredebest, maar die zijn daar uitgejaagd. Nu bij Bunnik, die daarvoor een perfecte
locatie met bar heeft.
Het wordt spannend rondom de verdere ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Belangrijk onderdeel is de meest geschikte plek voor
het busstation. Ik begrijp zelf niet zo goed dat
ook maar een ogenblik getwijfeld kan worden
aan de noordkant van het station, maar dat gebeurt wel. En nu gaat het gerucht dat de vervoerder, Arriva, niet naar de andere kant wil.
Eerlijk gezegd denk ik dat Arriva daar niet zoveel over te vertellen moet hebben. En dat is
niet omdat ik kort geleden werkelijk bijna onder
een bus zat die op de Kattensingel veel te hard
reed, maar omdat Arriva gewoon moet doen wat
wij willen. Of niet en dan nemen we een ander.
De gemeente kondigt net aan geen geld meer
beschikbaar te hebben voor onze vogelkooi. Dat
past niet bij de kerntaak zoals de coalitie die
heeft gedefinieerd. Dan toch maar een paar extra bekeurinkjes laten uitdelen? Of een poging
doen om de definitie van kerntaak wat op te
rekken en de leefbaarheid binnen de wijken een
wat prominentere plek te geven? Ik ga nog
steeds met mijn kleinkinderen bij ongeveer elke
wandeling langs om naar die leuk gekleurde vogeltjes te kijken. Toegegeven, de gemeente
denkt mee om te bekijken of de vogelkooi daar
toch kan blijven staan. In deze wijkkrant ziet u
ook een oproep als u ideeën heeft om daar een
bijdrage aan te leveren.
Maanden geleden al heeft u kunnen lezen dat
het plan bestond een boekenplankje neer te zetten naast de vogelkooi. Het initiatief kwam van
Marijke van Ittersum. Het idee is dat u daar een
boek leent en ook boeken kunt aanleveren. Het
lijkt erop dat Marijke binnenkort alle vergunningen in huis heeft om tot plaatsing te kunnen
overgaan. Kijk maar vast of u een boek over
hebt.

Laat ik dan ook nog even melden dat ze half januari nog steeds bezig waren om het fietspad
langs de Winterdijk onder de viaducten op te
knappen. Deze keer met het witten van de tunnels en zonder afsluiting. Maar wel voorzichtig
fietsen, anders kon je een witte kalkspetter op

Tot slot nog uw aandacht voor een lezing die
Geri van Ittersum op 12 februari in Gouwestein
geeft. Hij heeft zelf de Zijderoute van het Midden-Oosten naar China gevolgd en vertelt daarover. Met ongetwijfeld prachtige foto’s, want hij
is een begenadigd fotograaf.
Noteer ook alvast 9 april in uw agenda, dan is
onze jaarlijkse bewonersavond.
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DE NIEUWJAARSBORREL
VAN DE WIJK

NIEUW PLAN VERVANGING KADE
KATTENSINGEL:

Door Ton Kooijman

Door Peter Schönfeld

De nieuwjaarsborrel vond dit jaar plaats bij
Bunnik langs het spoor. Het bedrijf beschikt
daar over een heel leuke ruimte met een bar,
die precies de goede maat heeft voor een dergelijk feestje. Voordeel is ook dat auto's er heel
makkelijk kunnen parkeren. Maar dat was deze
keer niet echt nodig want alle aanwezigen zijn
wijkbewoners en wonen op loopafstand. Het was
leuk om te zien dat een aantal van hen voor het
eerst aanwezig was; dat levert nieuwe contacten
en nieuwe gespreksonderwerpen op. Peter
Schönfeld, onze voorzitter stond nog even stil
bij het afgelopen jaar, met de zonnewijzer en de
beelden in ons park. Een jaar om trots op te
blijven. Voor dit jaar is waarschijnlijk de verdere
besluitvorming rondom het zuidelijk stationsgebied het belangrijkste onderwerp. Met als belangrijk aandachtspunt de beste plek voor het
busstation. Binnenkort is de uitkomst van een
onderzoek daarover bekend. Het gerucht gaat
dat Arriva, de busondernemer, aan de zuidkant
wil blijven. Peter verwacht dat één en ander
voor de zomervakantie duidelijk wordt.
We zijn zo het jaar heel gezellig en geanimeerd
begonnen en danken Bunnik daarvoor hartelijk.
Een accommodatie om te onthouden en naar terug te keren.

WERKGROEPLEDEN GEVRAAGD!
Onlangs hebben Sander van der Meijden en bovengenoemd, beide bewoners van de Kattensingel, een gesprek gehad met de projectleider en
zijn vervanger van de gemeente, die verantwoordelijk zijn voor de vervanging van de kade
van de Kattensingel in 2016. De gemeente is
onlangs begonnen met het maken van nieuwe
plannen hiervoor. Zij zijn op het ogenblik in de
oriëntatiefase, kijken wat er allemaal al aan
plannen uit het verleden bestaat en hoe het project aan te pakken. Wel hebben ze aangegeven
in een heel vroeg stadium van het project met
de bewoners te willen spreken om de bestaande
wensen te kunnen honoreren. Daartoe willen ze
in het voorjaar 2015 al een voorlichtingsavond
voor de bewoners van de Kattensingel organiseren. Een uitnodiging hiertoe is in de komende
maanden te verwachten.
Het wijkteam en de toenmalige werkgroep “Kattensingel” herinneren zich nog goed uit 2008 alle verwikkelingen met de gemeente bij het maken van een goed plan. Het wijkteam en de gemeente hopen dat het dit keer een stuk soepeler
zal verlopen en dat er een mooi plan boven water komt.
Graag nodigt het wijkteam bewoners van de
Kattensingel uit om mee te werken in de “werkgroep Kattensingelkade”. Zij zullen de vertegenwoordigers van de bewoners zijn en treden
op als gesprekspartner naar de gemeente toe.
De werkgroep gaat in februari beginnen en zal
tot en met 2016 blijven bestaan.

UITNODIGING 6 FEBRUARI VOOR
ALLE 55-PLUSSERS, DIE WONEN
IN ONZE WIJK
Door Wilma Neefjes, extern opdrachtgever examenopdracht

Vrijdagmiddag 6 februari organiseren drie leerlingen van VMBO De Goudse Waarden de laatste
gezellige middag voor senioren als eindexamenopdracht van dit schooljaar. Die middag
gaan we "Oer Hollandse spelletjes" doen, aldus
de leerlingen. Van een warming up vanaf een
stoel, tot ringsteken en een hersenkraker met
een woordpuzzel. Ook voor bewoners met een
rollator zijn de activiteiten, die gehouden worden in de (warme) gymzaal van de school, goed
toegankelijk.

Impressie nieuwjaarsreceptie

Wilt u met deze gezellige middag van 14.00 tot
16.00 uur in de school (ingang aan de Kanaalstraat) meedoen? En daarmee ook bijdragen
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aan de opleiding van deze jongeren? Meldt u
dan voor 3 februari aan bij mevrouw Rietkerk
(Winterdijk 1/109) of Wilma Neefjes
(wilma.neefjes@gmail.com of 0182515354).
Kosten: € 2,50 per persoon. Als u graag opgehaald en thuisgebracht wordt door een vrijwilliger, geef dat dan aan bij uw aanmelding. Direct
naast de school aan de Kanaalstraat is een parkeerterrein waar u ook uw eigen auto tijdens de
activiteit kunt parkeren.
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NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
U bent altijd van harte welkom om aan de activiteiten in Gouwestein deel te nemen.
Misschien wilt u ons wel assisteren als vrijwilliger? Want vele handen maken licht werk!
Hierover kunt u informatie inwinnen bij Marga
van Hensen van Uningen.
Gouwestein is in beweging en de komende weken zullen er allerlei werkzaamheden plaatsvinden om Gouwestein nog gezelliger en gastvrijer
te maken.
Wist u dat:





Geloof het of niet, maar deze vis zwemt (nog
steeds) in de vijver van ons park.
Belgische vader met zoon visten hem begin
januari op.



Bij de Creatieve middag op maandag hulp
hard nodig is!
We assistentie zoeken om te helpen bij de
Filmavonden in de Plaza op vrijdag van
18.30-21.00 uur?
Er vrijwilligers gezocht worden voor assistentie van de gastvrouwen met hand- en
spandiensten op diverse momenten van de
dag.
Bij de koersbalvereniging op dinsdagmiddag
van14.00-16.30 uur assistentie bij dit spel
door sportieve vrijwilligers gewenst is?
De receptie van Gouwestein is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 8.30-15.30
uur, zaterdag van 9.30-15.30 uur en zondag
van 9.30-14.30 uur. Tel: 0182-515655

Zorgpartners Servicepakket
Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen
of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het
Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te worden van het Zorgpartners servicepakket (ook
voor familieleden van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen
gebruik maken van onze diensten. Bijv. eten in
het restaurant en mee doen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact op
nemen. Nadere informatie bij het klantservicecentrum tel: 0182 723723
PASTORALE BIJEENKOMSTEN
Weekopeningen
 9 en 23 februari op maandagochtend om
10.30 uur in de Plaza door dhr. A. de Jong in
de oneven weken
Weeksluitingen
 Vrijdag 6 februari om 18.50 uur in de Plaza
door ds. B. Loonstra
 vrijdag 20 februari om 18.50 uur in de Plaza
door ds. C. v. d. Berg
Bijbelkring
 Woensdag 4 februari om 14.30 uur in de
Plaza
4
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ACTIVITEITEN VOOR IN UW AGENDA
In verband met de op handen zijnde verbouwing
binnen Gouwestein op de begane grond is het
onzeker welke activiteiten wel en niet doorgaan.
We zullen u hierover zo goed als mogelijk op de
hoogte houden.
Verder bent u van harte
uitgenodigd voor een high
tea op maandagmiddag 2
februari om 14.30 uur voor
€ 10 kunt u hieraan meedoen. Aanmelden via de receptie van Gouwestein.
De maand februari staat in het
teken van Italië en op woensdag 11 februari is er een thema maaltijd in Italiaanse
sferen vanaf 17.30 uur! Reserveren via de receptie tel.
0182 515655. U bent van harte welkom!
Wist u dat Gouwestein een eigen facebook pagina heeft? Zie www.facebook.com/gouwestein.
Weet u dat Zorgpartners thuiszorg verleent ook
aan u? Als u informatie wenst of zich aan wil
melden kan dit via het klant servicecentrum tel.
0182 723723.

ETEN KAN JE OOK SAMEN
Sinds een jaar is er op
elke dinsdag een “aanschuiftafel” voor mensen die gewend zijn alleen te eten en het gezellig vinden om dit af
en toe gezamenlijk te
doen. Lekker eten en
gezelligheid is het devies! Het is een driegangenmenu met koffie
of thee en de dranken
zijn inbegrepen. Het
seizoen is van november tot april.
Als je je opgeeft, krijg je elke week het komende menu opgestuurd per mail.
Voor zondagavond opgeven bij:
 Jan Mostert en Cora Bokhoven
 Kattensingel 27, tel: 0182-511369 of 0624225097
 Mail: mostertbokhoven@tiscali.nl
 Prijs: € 7
 Vanaf 17.30 uur welkom, eten vanaf ca.
18.00 uur.

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Het Creacafé start dit jaar
op woensdag 11 februari.
We gaan egeltjes vouwen
uit boekjes. Misschien wilt
u zelf niet zo’n egel, dan
kunt u hem schenken aan
de egelopvang die onlangs is afgebrand. Zij kunnen de papieren egeltjes dan verkopen voor wat extra inkomen. Wij
hebben een aantal boekjes maar als u zelf ‘oude’ boekjes heeft zijn die ook welkom.
Het Creacafé is er elke tweede woensdagavond
van de maand in het Grand Café van Gouwestein. De activiteit is van 19.30 tot 21.30 uur,
vanaf ongeveer 19.15 uur staan de koffie en
thee klaar.

VOORTGANG HERINRICHTING
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld (Bewonersinitiatief)

Het is de afgelopen maanden relatief rustig geweest rondom de ontwikkelingen in het zuidelijk
stationsgebied. De reden daarvoor is dat de gemeente een onderzoek heeft laten doen naar de
gevolgen van eventuele verplaatsing van het
busstation naar de noordzijde van het NSstation. Het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied heeft begrepen dat deze studie op
korte termijn beschikbaar komt. Mede op basis
van dit rapport zal de verkeerswerkgroep van
het bewonersinitiatief een mening kunnen vormen over de positie van het busstation en de
stalling van de fietsen. Wij verwachten dat dit in
februari zal zijn. In de tweede helft van februari
zal er een bijeenkomst zijn met de “coalitie van
bedrijven” Prorail, Bunnik, De Goudse, de gemeente, NS en het Bewonersinitiatief om ieders
visie op het busstation en het fietsparkeren te
bespreken.
Eind februari hopen we de bewoners via de
wijkkrant te kunnen informeren over de verschillende opties voor het busstation en het
fietsparkeren en de voorkeur van het bewonersinitiatief. Het is de bedoeling dat er in maart een
speciale discussie met de bewoners van Nieuwe
Park en Kadebuurt zal plaatsvinden. In deze
maand zullen ook de andere stakeholders,
waarmee het Bewonersinitiatief in de afgelopen
tijd gesproken heeft en die belangen in dit gebied hebben, geconsulteerd worden. Daarna zullen we tot een definitief standpunt komen, dat
kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak
binnen de wijk.
In de eerst helft van april zullen de resultaten
worden besproken met het College. Er wordt
5
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naar gestreefd dat vóór de zomer een en ander
in de Raad wordt behandeld.
Tot onze spijt hebben we nog steeds geen contact kunnen leggen met de Holland Property
Group, de nieuwe eigenaar van de panden aan
de Vredebest en Spoorstraat. In de tussentijd
heeft Goudse Verzekeringen plannen gemaakt
voor het opknappen van de begane grond met
winkels en een horecagelegenheid. De Goudse
zal zelf zorgdragen voor het informeren en betrekken van bewoners over hun plannen.

EVALUATIE VERKEERSENQUÊTE
WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Naar aanleiding van de verkeersenquête, die vorig jaar door het wijkteam onder de bewoners
van de Winterdijk en scholen is gehouden heeft
de gemeente een evaluatie gemaakt van de ervaringen met de nieuwe fietsstraat. Ook is de
verkeersadviseur van de politie om zijn mening
gevraagd en is een verkeersschouw gehouden
op het moment dat de school Park en Dijk uitging.
Hoewel over de periode dat de nieuwe weg nu in
gebruik is, zich geen ongevallen hebben voorgedaan en ook de gebruiksintensiteit relatief laag
is, blijkt op basis van de enquête dat een deel
van de bewoners de verkeerssituatie op de Winterdijk soms nog als onveilig ervaart. De oorzaak hiervan is op basis van de gehouden enquête niet duidelijk geworden. Het vermoeden
bestaat dat dit deels verband houdt met de profielbreedte van 4,50 meter. Personenauto’s kunnen elkaar met deze maatvoering goed passeren. Dit geldt niet voor de combinatie personenauto/vrachtauto (bijvoorbeeld een vuilnisauto).
Dit betekent dat men op elkaar moet wachten,
wat kan leiden tot kleine opstoppingen van het
fiets- en gemotoriseerd verkeer. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is dit niet bezwaarlijk, (ernstige) ongevallen zullen zich niet snel
voordoen. Maar dat kan wel invloed hebben op
de beleving van bestuurders omdat ze (extra)
goed moeten opletten.
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de gehele lengte aan één zijde een langsparkeerstrook. Met een iets breder profiel zouden
verkeersmanoeuvres eenvoudiger kunnen
plaatsvinden zonder dat de dominante positie
van het fietsverkeer wordt ondermijnd. Deze
positie wordt overigens ook mede benadrukt
door o.a. verhardingskeuze, kleurstelling en
aanduiding (bebording).
Gerelateerd aan de doelstellingen die waren beoogd met de herinrichting, te weten:
 realisatie van een rustig(er) wegbeeld;
 duidelijk maken/prioriteit geven aan de positie van de fietser;
 waarborgen van een veilige verkeerssituatie
op de Winterdijk.
kan op basis van het voorgaande worden geconcludeerd dat sprake is van een geslaagde herinrichting.
Een lering van deze evaluatie voor toekomstige
herinrichtingen als fietsstraat vormt de toe te
passen breedte van de rijbaan. Een overweging
kan zijn om de rijbaan iets breder uit te voeren,
zodat een personenauto en een vrachtauto elkaar makkelijker kunnen passeren en ook minder sprake zal zijn van opstoppingen. De uitgebreide evaluatie is te vinden op
www.nieuwepark.nl

BEHOUD VOLIERE VAN BERGEN
IJZENDOORNPARK:
Wie biedt zich aan?
Door Peter Schönfeld

Op grond van een bezuinigingsbesluit van het
college van B&W moet Cyclus per 1 maart a.s.
stoppen met het onderhoud van de volière en
het hertenkamp. Cyclus deed dit in opdracht van
de gemeente. In totaal gaat het voor de volière
en het hertenkamp samen (de kosten zijn niet
gesplitst) om een bezuiniging van een jaarlijks
bedrag van € 60.000. Dit betreft het dagelijks
onderhoud (dus inclusief bijv. manuren en
voer). Het is exclusief de kosten voor groot onderhoud aan de volière en het hertenkamp.

De profielbreedte is overigens conform de richtlijnen zoals die gelden voor de inrichting van
fietsstraten. Als deze maatvoering vervolgens
wordt vergeleken met de richtlijnen die gelden
voor de inrichting van woonstraten (erftoegangswegen met een snelheidsregime van 30
km/uur), blijkt dat voor een dubbele rijbaan een
minimale maat geldt van 4,80 meter. Met deze
maatvoering kan een personenauto, zij het met
beperkte snelheid, een vrachtauto passeren.
Op de Winterdijk speelt verder mee dat sprake
is van een aantal aansluitingen van zijstraten en
uitritten van scholen en bedrijven. Ook ligt over
6

Wijkkrant Nieuwe Park
Het wijkteam en vele bewoners met ons zouden
het erg jammer vinden als de volière gesloten
zou worden en eventueel afgebroken. Daarom
zoekt het wijkteam naar mogelijkheden de volière op een andere manier toch in stand te kunnen houden. Wie biedt zich aan of komt met
een oplossing?
Om een beeld te krijgen om welke werkzaamheden het gaat is het werkplan van Cyclus op verzoek bij het wijkteam te verkrijgen.

HOOGVLIETEXPRESSE
Door Wilma Neefjes, coördinator begeleiding boodschappenservice

We zijn een vrijwilliger in ons begeleidingsteam
rijker. Annelie Kooijman komt vanaf maart ons
versterken. Welkom! Cora van Leeuwen, die
ruim vier jaar meedraaide bij de service en deze
mee heeft helpen opbouwen, zal vanwege een
nieuwe baan alleen nu en dan in de vakanties
nog aanwezig kunnen zijn. Hartstikke bedankt
voor je inzet en warme enthousiasme!
De Hoogvlietexpresse is de in september 2010
gestarte begeleide boodschappenservice. Bewoners worden iedere woensdagmorgen opgehaald
bij Julianastaete, Gouwestein en Huize Winterdijk met door Hoogvliet betaalde busjes. Bij de
winkel worden de klanten, waar gewenst / nodig, begeleid door vrijwilligers en leerlingen van
Praktijkschool GSG Het Segment en hun begeleider vanuit school Marike Booster.
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DEFINITIEVE PLAATSING BEELD
“LE FOSSILE NOIR” IN
VAN BERGEN IJZENDOORN PARK
Door Marrianne Waalwijk

Het staat er! Het beeld dat wij dankzij de
crowdfunding actie onder bewoners hebben
kunnen aankopen heeft nu een vaste plek gekregen in het van Bergen IJzendoornpark op de
plek waar het tijdens de beeldententoonstelling
afgelopen zomer ook stond.
Het beeld is gemaakt door Rob Schreefel. Rob
zegt van zijn eigen werk: ‘ ik probeer beelden te
maken, ogenschijnlijk spelenderwijs, alsof ze zo
maar ontstaan zijn, daarbij staat de fysieke beleving net zo centraal als het optische resultaat.
Een beeld moet poëtische inhoud hebben en dat
dient uit de vorm afgelezen te kunnen worden,
inspiratie haalt hij uit de mythologie, de vorm
van de stenen en uit de geschiedenis van de
omgeving.’ Le Fossile Noir” is een fossielachtige
zwarte vorm in graniet. In het voorjaar zal het
beeld officieel worden onthuld, waarbij alle
sponsoren zullen worden uitgenodigd.

Wij, bewoners van het Thomashuis, hebben tijdens onze wandelingen door het park alle beelden bewonderd en zijn blij dat deze kon blijven
staan.

EEN PROJECT OVER DUURZAAMHEID IN ONZE WIJK
Door Ton Kooijman

Hogeschool InHolland heeft een groene faculteit
die in Delft zit. Een van de opleidingen is
“Landscape and Environment’’(gelukkig denkt
men er over om daar weer een Nederlandse
naam aan te geven). In hun derde jaar doen
studenten een groot project. Ze stellen een
duurzaamheidsprofiel op van een gebied aan de
hand van een model dat ontwikkeld is aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarin zitten drie
aandachtsgebieden: het milieu, de leefbaarheid
en de economie. Die zijn weer onderverdeeld in
totaal 25 aspecten. Sjaak de Keizer, wijkbewoner, heeft al langer contact met deze opleiding
7
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en hij vroeg zich af of een paar wijken in Gouda
in aanmerking konden komen om als zo’n gebied bekeken te worden. Wij vinden dat best interessant en naast onze wijk doet ook Korte Akkeren mee. Het project begint met het verzamelen van gegevens. De gemeente beschikt over
veel daarvan en ondertussen heeft al overleg
plaatsgevonden en is afgesproken dat de studenten alles mogen opvragen.
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VAN DE STICHTING GOUDS
METAHEERHUIS ONTVINGEN WE
HET VOLGENDE BERICHT:
Op vrijdagochtend 20 februari
2015 gaat Gunter Demnig vijftien nieuwe Stolpersteine
plaatsen op vijf locaties in
Gouda.
Gunter Demnig

In het model zitten al wijken met waarden die
een totaal beoordeling ‘voldoende’ hebben gekregen. Daarbij wordt ook rekening gehouden
met de mogelijkheden die bestaan in een wijk.
In Nieuwe Park zul je meer groen vinden dan in
Korte Akkeren. Met zo’n wijk worden we vergeleken.
Het aardige van de aanpak is dat we inzicht krijgen in de mogelijkheid om de duurzaamheid te
verbeteren. Daarvoor kun je keuzes maken.
Stoppen we geld in meer zonnecellen of willen
we meer groen? Of moet de verkeersveiligheid
omhoog? Geld kun je maar een keer uitgeven.
Een drie- of viertal studenten gaat met onze
wijk aan de gang. We kunnen verwachten dat
na het verzamelen van gegevens ook een aantal
interviews met bewoners plaatsvinden. Om gegevens aan te vullen en om gegevens te verifieren.
11 Februari vindt de aftrap plaats, met een korte ontmoeting in het Huis van de Stad. Daar is
ook de wethouder bij, die het leuk vindt dat deze wijken aan dit project deelnemen. Half juni is
het klaar. We gaan vragen of het lukt om de
studenten op onze bewonersavond in het kort
iets over de eerste ervaringen en uitkomsten te
laten vertellen.

De Goudse betonnen gedenkstenen met een
messing plaatje erop laten naam en lot zien van
door de nazi's vermoorde Joodse stadgenoten
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De plaatsing begint om 9.00 uur en om ongeveer 9.25 uur wordt in onze wijk bij de Crabethstraat 51 een Stolperstein geplaatst voor Lotty
Hirsch-May
Met de vijftien nieuwe Stolpersteine van februari
erbij komen we op 198 Stolpersteine in Gouda.
Een heugelijk aantal na vier jaar. Hiermee houden we -zichtbaar op straat- de herinnering levend aan al deze Goudse Joden, van jong tot
oud, die van hun vrijheid en het leven beroofd
werden. Dankzij uw steun zijn we goed op weg
om alle 327 vermoorde Joodse stadgenoten te
gedenken met een Stolperstein.
Belangstelling vanuit de wijk wordt erg op prijs
gesteld.

WHATSAPP-GROEP
NIEUWE PARK! MELD JE NU AAN!
Door Diana Rosenboom

De Whatsapp groep “Buurtwacht Nieuwe Park” is
nu al een jaar actief! De groep is inmiddels gegroeid van 13 aanmeldingen bij de start tot 38
aanmeldingen op dit moment. Dit is inclusief de
wijkagenten van Het Nieuwe Park.
De aanmeldingen zijn afkomstig van buurtbewoners verspreid over de gehele wijk. Iets om
trots op te zijn met elkaar, op deze manier kijken we namelijk met elkaar uit naar de veiligheid in onze wijk. Uiteraard zijn we nog op zoek
naar nieuwe aanmeldingen, specifiek vanuit de
volgende straten; de Blokwoningen, Kanaalstraat, het Stationsgebied, Van Swietenstraat en
de Lepelaerstraat / Verspuystraat. Woon je in
een van deze straten en wil je ook samen werken aan de (sociale) veiligheid in de wijk? Meld
je dan nu aan! Vorig jaar konden er nog 50
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deelnemers in één groep, inmiddels zijn dit er
100, dus er zijn nog mogelijkheden genoeg!
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mende jaren zullen we nog hard moeten werken
om alle schades te voorkomen.
Daar hebben wij de bewoners ook bij nodig en
wij vragen u dan ook om hulp daarbij. Signaleren en melden helpen ons en de gemeenschap.
Met uw hulp proberen we de kosten te verminderen of in elk geval bij de daders neer te leggen.

Whatsapp?
Whatsapp is een mobiele berichtenapp waarmee
je gemakkelijk en snel berichten kunt uitwisselen. Gerelateerd aan het vergroten van de veiligheid in onze wijk kan een Whatsapp-groep
worden beschouwd als een ‘digitale buurtwacht’.
Steeds meer Nederlanders maken gebruik van
Whatsapp om elkaar te waarschuwen tegen bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Afgelopen periode zijn er in de groepsapp al diverse meldingen
gedaan, o.a. door de wijkagenten. Helaas heeft
dit tot op heden nog niet geleid naar getuigende
verklaringen, maar er hoeft maar net iemand te
zijn die iets gezien heeft. Daarnaast maakt de
groepsapp de deelnemers wel alerter ten aanzien van de veiligheid en gebeurtenissen in de
wijk.
Het oprichten van de Whatsapp-groep is een
burgerinitiatief en is met name bedoeld om elkaar te informeren. De politie komt alleen in actie wanneer er daarnaast een melding bij 1-1-2
wordt gedaan.

Wat opvalt is dat de meeste straten na de Jaarwisseling redelijk snel weer schoon waren. De
mensen die vuurwerk afsteken hebben vaak zelf
de resten opgeruimd. Dit is een compliment
waard. Natuurlijk mogen wij het zelf schoonmaken ook wel verwachten maar lang niet iedereen
doet dit. Dus iedereen die de bezem gepakt
heeft na het afsteken van vuurwerk is een voorbeeld voor anderen die er te gemakkelijk over
denken. “Cyclus komt toch wel langs”
Een aantal van onze medewerkers gaan op
Nieuwjaarsdag de straat op om bepaalde gebieden als winkelcentra en het kernwinkelgebied in
de binnenstad schoon te maken. Wij hebben
respect voor deze medewerkers want ze moeten
vroeg hun bed uit na de Oud- en Nieuwviering.
Wij hopen dat ze door de inwoners van Gouda
ook gerespecteerd en gewaardeerd worden.
Ook voor de komende jaarwisselingen hopen we
op medewerking van eenieder. Door samen te
werken zorgen we voor een schone en veilige
woonomgeving.

Aanmelden voor deelname aan de Whatsappgroep? Stuur je naam, adres en telefoonnummer door naar: i.tielman@gmail.com en je zal
worden toegevoegd aan de Whatsapp-groep.

www.iriscf.nl

JAARWISSELING 2014-2015
Door Piet Streng, Cyclus

De viering van Oud- en Nieuwjaar is dit keer vrij
rustig verlopen. In de aanloop naar de jaarwisseling en ook tijdens is er minder schade ontstaan aan gemeentelijke eigendommen als afvalbakjes en verkeersborden. Natuurlijk is elke
schade er een teveel want wij betalen met elkaar de vervanging en reparatiekosten. De ko9
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Door Ton Kooijman

Park en Dijk en Het Segment zijn opnieuw uitgeroepen tot EXCELLENTE scholen. Beide scholen
liggen in onze wijk en zijn buren. Na vorig jaar
is dit de tweede, achtereenvolgende keer. En we
zijn er weer even trots op. Het zou best kunnen
dat we als wijk in dit opzicht uniek zijn, met
twee van deze krachtpatsers. Gefeliciteerd allebei!
Van half februari tot eind maart is de weg langs
het Van Bergen IJzendoornpark in het oude deel
afgesloten. Het wegdek wordt gerepareerd en
ook opgehoogd. Als u er zo nu en dan langskomt weet u dat er na een regenbui behoorlijke
plassen liggen die ook moeilijk wegzakken. Het
grondwaterpeil staat niet veel lager. Vanaf het
station is het eerste stukje nog wel begaanbaar,
de afsluiting begint bij de volière en eindigt bij
het kruispunt met de Winterdijk.

We gaan binnenkort op bezoek om te vragen
hoe ze dit presteren. Misschien jutten ze elkaar
wel op.

Het Segment

GEZOCHT OPPAS
Voor onze zonen Ole 11 jaar en Jip 8 jaar zoeken wij een oppas voor maandag- en donderdagmiddag. Vind je het leuk intensief met kinderen om te gaan, met hen te spelen en te begeleiden bij hun huiswerk en wil je dit voor langere tijd doen, bel ons dan voor meer informatie.

Park en Dijk

WINTER IN HET VAN BERGEN
IJZENDOORN PARK

Pieter de Jong 06-10014616 en Saskia Keereweer 06-34949827

VOORAANKONDIGING
Bewonersavond Nieuwe Park
Donderdag 9 april
aanvang 20.00 uur
in Gouwestein

De reiger pikt nog net een straaltje zon mee

Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie
en thee. Afsluiting met een borrel. Ook dit jaar
is er weer een informatiemarkt.
Noteert u deze avond alvast in uw agenda?

Een beetje vorst en dus een dun ijslaagje. Ziet u de rare
scheiding erin die helemaal doorloopt?

ALWEER EXCELLENT
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DONDERDAG 12 FEBRUARI, 19.30 uur, GOUWESTEIN SPECIALE LEZING:

“VIA DE ZIJDEROUTE NAAR
CHINA”, EEN REISVERSLAG DOOR
GERI VAN ITTERSUM
Geri en Marijke van Ittersum hebben in het
voorjaar van 2014 een reis gemaakt langs de
Zijderoute. Dat is een meer dan 2000 jaar oude
handelsroute tussen China en Europa.
Hun tocht ging 16.000 kilometer over land van
Istanbul naar Xian door Turkije, Georgie, Azerbijan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en
China. Op 12 februari zal Geri aan de hand van
foto’s een presentatie geven van deze reis.
Naast de cultuur, de historie en het landschap
van de verschillende landen zullen ook de praktische aspecten van een dergelijke reis ter sprake komen. De presentatie is in Gouwestein en
begint om 19.30 uur. Zowel bewoners van
Gouwestein als andere wijkbewoners zijn welkom. De toegang is gratis.

REDACTIE WIJKKRANT:
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Ton Kooijman, Trudie Galama, 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 Trudie, tel. 523525
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
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

524996
523525
522508
06-54651814
516638
678939
585357

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
680281

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
Vierstroom

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng
Jannette Navis

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, Verspuystraat, Lepelaerstraat – Eduard Jansen, Van
Vreumingenstraat 10, tel. 602494
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel 538392
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
AGENDA
6 feb
9 feb
11 feb
12 feb
18 maart

14.00
19.30
19.30
19.30
19.30

- 16.00 uur
uur
- 21.30 uur
uur
uur

Activiteit 55-plusser
Wijkteamvergadering
Creacafé
Via de Zijderoute naar China
Buurtpreventievergadering

De Goudse Waarden, Kanaalstraat
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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