JAARVERSLAG 2015 WIJKTEAM NIEUWE PARK
Hieronder vindt u het jaarverslag 2015 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 2015 tien keer verscheen, is hierbij het belangrijkste middel. De verschillende jaarlijkse
wijk-activiteiten, de plaatsing van twee beelden in de wijk. Eén van Pim Leefsma langs de
Nederhorstlaan en één, de Prinses en de Goudenbal, voor het appartementen gebouw “de
Dijkgraef”, bewoners informatie avonden met betrekking tot de plannen voor de herinrichting
van het Zuidelijk Stationsgebied (ZSG) en start van de Goudse bomenroute via het Houtman
plantsoen naar het van Bergen IJzendoornpark. Leden van de redactie en het wijkteam
leverden achtergrondartikelen aan over bewoners, bomen in het park, instellingen en
geschiedenis van de wijk. Naast huis-aan-huis verspreiding in de wijk door vrijwilligers
(oplage 1000) wordt hij ook naar ruim100 mailadressen, zoals de gemeente, politici, de
scholen en de Zorgcentra in onze wijk. Nieuwe wijkbewoners krijgen een welkomst brief
samen met de wijkfolder.
Eind 2014 zijn de huizen aan de Spoorstraat en de Vredebest gekocht van Multi Vastgoed
door de Holland Property Group. Alle winkeltjes en organisaties die daar gehuisvest waren
moesten weg. Zonde van al hun inspanningen daar iets moois te maken.
Op 9 april is de Bewonersavond georganiseerd met daarbij een informatiemarkt waarin
bewoners en professionals informatie verstrekten over de wijk, bestuursaangelegenheden,
de financiën van het wijkteam en waar een vooruitblik naar 2015 werd gegeven. Ook werd er
geïnformeerd over de verschillende lopende projecten: Buurtpreventie en veiligheid in de
wijk, duurzaamheid door studenten van de Hogeschool in Delft, info over het Sociaal Team
West, Groenonderhoud in de wijk en het Zuidelijk Stations Gebied.
De website van Nieuwe Park voldoet goed. Irene Tielman houdt de site actueel. De site is te
vinden op: www.nieuwepark.nl.
Op basis van een gesprek met wethouder heeft het wijkteam een geld bedrag van de
gemeente gekregen, waarmee de kosten haar activiteiten gedurende 2015 gedekt werden.
Dit is de afbouwsubsidie genoemd. Door deze subsidie en de bestaande reserves is het
wijkteam in staat geweest in 2015 haar activiteiten uit te voeren zoals zij dat gewend was.
Aan het eind van 2015 is geconstateerd dat er genoeg mogelijkheden tot ontvangen van geld
is dat ook voor 2016 het wijkteam zich geen zorgen maakt over haar financiën.
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 ook de volgende
jaren gebruikt kunnen worden.
Evenals voorafgaande jaren hebben leerlingen van de examenklassen van de VMBO De
Goudse Waarden “in overleg” met het wijkteam een aantal ochtenden, deels met lunch, voor

65-plussers georganiseerd. Verder zijn leerlingen van het Segment behulpzaam geweest bij
het winkelen van de senioren in het kader van de “Hoogvliet Express”.
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 2016 zal gebeuren.
Voor de vijfde maal is de Dag van het Park georganiseerd. Dit keer in september en niet in
mei. Omdat het weer slecht was geweest en de grond erg drassig is gekozen de tenten
langs het van Bergen IJzendoornpark te plaatsen. Het thema was ”Werelds proeven”. Het
geheel werd omlijst met muziek van Breen, een folkloristische groep met Ierse muziek en
door Evert Josemanders. In tegenstelling tot 2014 was het dit jaar matig weer, maar toch zo
goed dat alles toch in de buitenlucht kon plaatsvinden. Alleen aan het einde ging het toch
weer regenen. Gelukkig konden de tenten in de hal van Bunnik gedroogd worden.
Het wijkteam nodigt de bewoners uit stratenborrels te organiseren. Hiervoor kunnen de
bewoners gebruik maken van de vier tenten, tafels en banken. Deze zijn te bevragen bij Rien
Prins van het wijkteam.
In november werd de altijd weer zeer succesvolle activiteit Halloween voor de jongere jeugd
georganiseerd. Dit keer hebben minstens 50 kinderen deelgenomen. Veel ouders,
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, verkiezing van “griezel van 2015”,
griezeldans, griezelsoek kortom alles was griezelig gemaakt. Dit was voor de kinderen een
heel spannende middag. In de wijkkrant zijn hiervan veel foto’s geplaatst.
Aan het eind van het jaar werd weer ’s middags en ’s avonds een kerstkransenworkshop in
Gouwestein georganiseerd waarin ruim oudere en jongere wijkbewoners hun eigen
kerstkrans maakten om hun huis hiermee te versierden.
Tenslotte zijn er voor de jeugd drie activiteiten georganiseerd onder de naam “Ecokids”: de
rattenvanger vertelt, gezamenlijk vissen vangen en een bezoek aan Cyclus. De kinderen
hebben onder leiding van Manon Vonk en Anne-Marie Blok hiermee duurzame, groene, en
educatieve ervaringen opgedaan.
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 is hierbij steeds dat
het veld vaak afgesloten wordt, waardoor het gebruik gering is. Om deze hinderpaal op te
heffen is met de school “Park en Dijk” en de gemeente afgesproken maatregelen te treffen
dat het trapveld altijd open is voor de jeugd van Nieuwe park. Hiertoe worden in 2016 twee
extra hekken geplaatst, waardoor zowel het Segment als Park en Dijk goed afgesloten zijn.
Als dit klaar is zal het voetballen op kleine kinderen speelplaatsen niet meer nodig zijn.
Daarom voetballers ga naar het trapveld!
Vervoer van en naar supermarkt Hoogvliet
In 2015 is het eerste lustrum van de Hoogvliet Express gevierd. Al vijf jaar verzorgt
supermarkt Hoogvliet, de winkel op het Gouwezicht terrein, in nauwe samenwerking met
wijkbewoners en het wijkteam een busjesdienst op woensdagmorgen van en naar het
zorgcentrum voor de minder mobiele senioren uit onze wijk en Korte Akkeren. Er is een
opstapgelegenheid bij zorgcentrum Gouwestein, Korte Akkeren en bij Huize Winterdijk.
Vrijwilligers uit de wijk en leerlingen van GSG 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 2016 te zullen voortzetten.
Jeu de boulesbaan
De baan wordt gebruikt door de bewoners van Gouwestein en een enkel keertje door andere
bewoners van onze wijk. Er mag wel wat meer reclame voor gemaakt worden.

3. GROENCOMMISSIE
Versobering groenonderhoud
Naar aanleiding van de voor 2015 aangekondigde versobering van het groenonderhoud is
een protestbrief geschreven naar de gemeente en is gebruik gemaakt van de inspraakavond
in het Huis van de Stad. Door de bewoners is de werkgroep Groenonderhoud opgericht.
Deze werkgroep heeft zich beziggehouden met het verwijderen van onkruid in de perken van
het VBIJ. Door leerlingen van het Wellantcollege is in overleg en op kosten van de
Gemeente in het voorjaar meerjarig groen geplant tussen wandelpad en Van
Beverninglaan. De werkgroep heeft deze jonge aanplant regelmatig van water voorzien.
Daarnaast zijn in het najaar door leerlingen van Het Segment en de werkgroep 1000
narcissenbollen geplant langs de vijver.
Ophoging rijbaan VBIJ
Na ophoging van de rijbaan zijn de groene randen gedeeltelijk opgehoogd en enkele nieuwe
bomen geplant. De Groencommissie heeft zijn zorgen uitgesproken over de vele en
langdurige plassen die ontstaan in het lager gelegen deel van het park.
Geveltuintjes
Door de Groencommissie is in de wijkkrant aandacht gevraagd voor geveltuintjes en advies
gegeven. Veel bewoners zijn enthousiast aan de slag gegaan en in augustus werd de prijs
voor de Geveltuin 2015 uitgereikt aan twee bewoners van de Blokwoningen.
Bomenbordjes
Op 29 mei is de Bomenroute Houtmansplantsoen - Van Bergen IJzendoornpark officieel
geopend. Het is een activiteit van de wijkteams Nieuwe Park (Groencommissie) en
Binnenstad en Bomenstichting Gouda.

4. BUURTPREVENTIE
In 2015 is het Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” 7 maal bijeengekomen om de toestand in
de wijk samen met Cyclus, stadstoezicht en politie te bespreken. Evenals vorige jaren waren
er enkele wisselingen in de samenstelling van het team. Wij hebben afscheid genomen van
Teak Spruijt. Zij heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het Buurtpreventieteam en
heeft nu het stokje overgedragen aan Pieter de Jong. Een bestaande vacature voor de
Kattensingel is ingevuld door Rick Luimes. Onze wijkagent Ronald van Zwienen heeft een
ander stukje Gouda onder zijn hoede gekregen en is in het team opgevolgd door wijkagent
Marcel Bos.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van € 250 van de gemeente heeft
buurtpreventieteam “Nieuwe Park” een actieplan voor het jaar 2015 aangeleverd. De
gemeente is hiermee akkoord gegaan en heeft het geld overgemaakt naar het wijkteam.
Wijkschouw en schoonmaakactie
Er is in samenwerking met Cyclus een wijkschouw gehouden. De schoonmaakactie in de
wijk is in overleg met Cyclus afgeblazen omdat er, met uitzondering van de snoeproute,
nauwelijks zwerfvuil lag. Er is contact opgenomen met De Goudse Waarden om aan dit
specifieke probleem iets te doen.

Verkeerslichten
Op verzoek van Buurtpreventie is de ontruimingstijd op het kruispunt Nieuwe Gouwe
Oostzijde - Van Hofwegensingel aangepast. De ontruimingstijd is verhoogd tussen linksaf
van de brug en rechtdoor naar Bolwerk. Dit is gedaan om de kans op aanrijdingen te
verkleinen.
Whatsapp
In 2015 is de whatsapp-groep gegroeid naar 54 deelnemers. Bijna alle straten zijn nu
vertegenwoordigd. Verdachte situaties worden onderling doorgegeven en zo nodig ook bij
112 gemeld zodat de politie in actie kan komen.

5. FINANCIEN
De financiële situatie over 2015 van het wijkteam is nog steeds gezond ondanks het feit dat
het overgangsbudget van de gemeente van 2015 laag was. We hebben de tering naar de
nering gezet en dan blijkt veel mogelijk te zijn. De aankondiging in 2014 dat de gemeente
haar subsidie vanaf 2016 gaat reduceren tot € 3000, met 2015 als overgangsjaar, heeft
gemaakt dat het wijkteam zijn spaarcentjes is gaan natellen. Gelukkig lijkt het erop dat de
subsidiepot “Goudapot” onze financiële behoefte kan en wil lenigen. Hiertoe heeft het
wijkteam in 2015 een verzoek gedaan.
6. BOUWACTIVITEITEN
Ook in 2015 zijn de bouwactiviteiten in 2015 in onze wijk tot nul gereduceerd. De
bouwplannen van aannemer Dura Vermeer voor het Drie Notenbomen terrein zijn wel weer
opgepakt, maar het is nog te vroeg voor concrete plannen. Voor de komende jaren staan dus
het Drie Notenbomen project, de vervangen van het riool in het Zuidelijke deel van de
Crabethstraat, de herinrichting van de Kattensingel en van het Zuidlijkstationsgebied op het
programma. Dus hebben we drukke jaren voor de boeg. Ook heeft Bunnik plannen voor het
bouwen van villa’s op het Lombokterrein.
7. ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Het Bewonersinitiatief voor het Zuidelijk Stationsgebied, dat in augustus 2013 is begonnen
om te kijken of er niet een alternatief plan kan worden opgezet vanuit de bewoners, heeft ook
in 2015 aan deze plannen gewerkt. Deze plannen zijn gepresenteerd aan het College en de
Raad. Ook is er een aantal bijeenkomsten geweest met de bewoners en zogenaamde
“Stakeholders” in het stationsgebied bestaande uit Goudse organisaties, die speciale
belangstelling hebben voor dit gebied. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met de
gemeente, Bunnik, Prorail, NS, De Goudse en het Bewonersinitiatief om de initiatieven van
deze partijen op elkaar af te stemmen. De beslissing van de raad om het busstation aan de
zuidkant te laten heeft duidelijkheid geschapen en het pad voorwaarts. In september is
besloten dat het Bewonersinitiatief een andere rol gaat spelen. Vanaf het najaar zal de
gemeente de trekker van het project zijn en de rol van het Bewonersinitiatief bestaat uit
adviseur van de bewoners van Nieuwe Park. Het lijkt er op dat de ontwikkeling van de
plannen goed op de rails staan. Het Bewonersinitiatief wordt bij haar werk bijgestaan door
een nieuw gevormde “Meedenkgroep” en door de reeds bestaande verkeerswerkgroep.

8. VERKEER
In 2015 zijn weinig verkeerspunten geweest. Het belangrijkste waren de verkeerstellingen in
het van Bergen IJzendoornpark voor en tijdens de ophogingswerkzaamheden aldaar. Deze
tellingen zijn belangrijk bij het maken van verkeerscirculatieplannen op en rond het Zuidelijk
Stationsgebied.
9. HOE WERKT HET WIJKTEAM
Het wijkteam vergadert iedere tweede maandag van de maand en heeft ook in 2015
hiervoor gebruik mogen maken van ruimte in de Gouwestein. Er zijn 10 openbare
vergaderingen geweest. De wijkteamleden zijn: Peter Schönfeld (voorzitter), Manon Vonk,
Gerrit van der Gaarden (penningmeester), Rien Prins, Ton Kooijman (vicevoorzitter), Sander
van der Meijden en Trudie Galama als coördinator van Buurtpreventie en Groencommissie.
Het wijkteam is ook in 2015 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 daar en wanneer dat nodig is.
Het wijkteam onderhoudt goede contacten met de gemeente via John van Dijk de
gebiedscoördinator west.
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 vof De Lombok (voorheen Bunnik’s Logistics). Allen ondersteunen,
de activiteiten van het wijkteam. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door het Wijkteam en
natuurlijk 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 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,
Patrick van Pijnakker en Peter Schönfeld (namens het wijkteam) en afhankelijk van
de agenda vertegenwoordigers van Woonpartners en de Gemeente
 Werkgroep groen: bestaande uit Trudie Galama (coördinator), Cora van Leeuwen,
Han Geurts, Anneliet Schönfeld, Coen Oomen.
 Werkgroep bereikbare voorzieningen (incl. Hoogvliet Express): De werkgroep
bestaat uit Anne-Marie Blok en Wilma Neefjes, waarbij overleg/ afstemming
plaatsvindt met de cliëntencommissie en de directeur van Huize Winterdijk, Tini
Rietkerk als contactpersoon van Het Binnenhof, Agnes van Buuren 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.
 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
Jan Mostert 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.
 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:
 Voorzittersoverleg 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 agenda lid; Peter Schönfeld
is de contactpersoon voor het wijkteam.
 Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied: Bewoners van de wijk Nieuwe Park
zijn van mening dat het stationsgebied, nu het plan niet doorgaat, niet verder mag
verloederen en hebben het initiatief genomen zelf een ontwikkelingsvisie te opstellen,
die kan rekenen op voldoende draagvlak niet alleen bij de bewoners maar ook bij
andere belanghebbenden. De Bewonersinitiatief groep bestaat uit Stefan Morel (na
de zomer opgevolgd door Geri van Ittersum) en Peter Schönfeld.
Verkeerswerkgroep Zuidelijk Stationsgebied: Op verzoek van de
Bewonersinitiatief groep hebben Wilma Neefjes, Wilco Spek (wijkteam Kadebuurt),
Bram Casius, Jaap Addicks en Jan Willem Eelkman Rooda zitting genomen in een
werkgroep, die het Bewonersinitiatief adviseert over de verkeersconsequenties van
een gekozen inrichting van het stationsgebied.
Peter Schönfeld (maart 2016)
Voorzitter Wijkteam

