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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

2017 gaat een mooi jaar worden, het getal 
bevalt me wel, ook al omdat het een priemgetal 
is. En dat gaat een rare snuiter in het Witte Huis 
niet veranderen. We hebben weer even op onze 
eigen vijver kunnen schaatsen, ja echt, die foto 
op het voorblad is niet uit de vorige eeuw, maar 
uit 2017. Overigens vind ik dat gezeur over een 
Elfstedentocht als het een nachtje vriest wel suf. 
Laat ik een voorspelling doen: over twee jaar 
geef ik die tocht weer een kansje. Dat hangt 
samen met een cyclus op onze zon van 22 jaar. 
En in 1997 was de laatste tocht. 

Laten we naar onze wijk teruggaan. Belangrijk 
nieuws is dat GoudApot de meeste van onze 
aanvragen alsnog gehonoreerd heeft. We heb-
ben daar wel erg voor moeten soebatten, maar 
vooruit. De Goudse Verzekeringen laat weten 
dat hun nieuwe winkels over een maand of twee 
klaar zijn en de meeste zijn ook al verhuurd. 
U ziet in deze krant een foto van een deel van 
de voorpui en ik vind dat een mooi plaatje. De 
eerste stap op weg naar een aantrekkelijke en-
tree van de stad voor de treinreiziger die Gouda 
bezoekt. Jammer dat het busstation er blijft. 

En dan toch nog een paar vermanende opmer-
kingen. Bij het plaatsen van de kerstbomen in de 
sloot van de Winterdijk liepen we in de grasrand 
langs die sloot. En het was onmogelijk om niet 
in de poep te trappen. Nee, niet van de zwanen, 
maar van onze honden. Opruimen is er niet bij. 
Terwijl dat toch de afspraak is. Het Meldpunt 
Openbaar Gebied heeft het ook opgegeven, bij 
melding van dit soort zaken krijg je te horen dat 
ze daar niks aan kunnen doen. Er is in Gouda 
zo nu en dan een discussie over hondenbelas-
ting: afschaffen vinden sommigen. Lijkt me geen 
goed idee. Zo lang er hondendrollen liggen is 
die belasting alleen al nodig om de boel schoon 
te houden, ook al doet de gemeente daar niets 
aan. 

Sommige afvalbakken staan veel te lang buiten, 
tot dagen na het legen ervan. Moet niet. En het 
is helemaal van de zotte om een ouwe matras 
gewoon maar op straat te kwakken, zoals recent 
vlak bij mij gebeurde. Nog net tijd om voor dit 
jaar beter gedrag te beloven. 

EEN BERICHT VAN DE GOUDSE 
VERZEKERINGEN

Voortgang verbouwing winkels De Goudse

De renovatie van de winkels in het pand van 
de Goudse Verzekeringen vordert gestaag. De 
winkels worden in februari casco opgeleverd. 
Dat betekent dat naar verwachting eind maart 
de eerste winkels open gaan. Alleen voor de 
horeca unit die aan het Bouwmeesterplein zit, 
wordt nog een huurder gezocht.

Hieronder twee impressies over een worsteling 
met een lantaarnpaal, een zakelijke en een dich-
terlijke. 

DE PAAL
Door Peter Waalwijk

Het betreft de lantarenpaal op de hoek van het 
Crabethpark en de Crabethstraat. Al enige tijd 
geleden zijn de modern vormgegeven alumi-
nium lantarenpalen van het Crabethpark ver-
vangen door mooie groene palen welke beter in 
het straatbeeld passen. In het Crabethpark zijn 
redelijk lage lantaarnpalen toegepast zodat het 
licht onder de kruinen van kastanjebomen door 
kan schijnen. Dit geeft een goede verlichting 

Maar ook de vuilophaal kan het wel beter doen. 
De Winterdijk was afgesloten bij het leggen van 
de noodbrug voor het wegvoeren van puin. En 
het was ophaaldag voor het plastic. Dat ging dus 
niet. Maar twee dagen later lagen er nog steeds 
tientallen zakken plastic langs de hele Winter-
dijk. Daar kunnen we als bewoners niets aan 
doen. 

Ik hoorde trouwens pas dat de nieuwe methode 
van afvalverzameling pas volgend jaar ingaat. 
Daarbij gaan we apart betalen voor het grofvuil. 

We hadden in onze eerste vergadering dit jaar 
de wethouder voor burgerparticipatie op bezoek. 
Hij toonde zich geïnteresseerd en complimen-
teus. Laten we er samen iets moois van maken, 
van dit priem jaar. 
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van de straat.

Bij de voorbereiding van de vervanging van 
het riool in en renovatie van de zuidelijke Cra-
bethstraat zijn ook in de Crabethstraat de alu-
minium lantarenpalen vervangen door de mooie 
groene. Waarschijnlijk in verband met de gro-
tere afstand tussen de lantaarnpalen zijn in de 
Crabethstraat hogere palen toegepast.
Alleen één lantaarnpaal op de hoek van het 
Crabethpark en de Crabethstraat is hierbij niet 
vervangen. 

In een van de overleggen met de projectleider 
van de renovatie van de Crabethstraat is maart 
vorig jaar al de ene niet vervangen paal gesig-
naleerd. De paal bleek niet in de Crabethstraat 
te staan maar in het Crabethpark. De afdeling 
openbare verlichting zou dit in orde maken.
Tevens heeft een andere bewoner deze situatie 
van de lantaarnpaal bij Cyclus gemeld.
Het heeft een tijdje geduurd tot de paal werd 
vervangen. Jammer genoeg door een nieuwe 
van het zelfde oude aluminium type!

In week 50-2016 staat er uiteindelijk een groe-
ne mast van het zelfde groene model als in het 
Crabethpark en de Crabethstraat. De geplaatste 
groene mast is niet van het lage type zoals in 
het Crabethpark en ook niet van het hoge type 
zoals in de Crabethstraat. 

Op deze situatie is een zeer bijzondere spreuk 
van toepassing, welke staat afgebeeld op de 
gevelsteen van De Zalm; “NIET TE HOOCH NIET 
TE LAECH VAN PASSE”.

Vanuit het wijkteam zullen wij proberen om bij 
de herstructurering van het zuidelijk stations-
gebied ook het Crabethpark en de noordelijke 
Crabethstraat mee te nemen en te wijzen op 
de beperkte lichtspreiding van de lantaarnpalen 
achter of in de boomkruinen.

DE PAAL!
Door Sfeerteam Crabethstraat

Recept voor succesvolle burgerparticipatie
Ingrediënten 2008:
• Een historische straat
• Met wat lelijke elementen
• Creatieve vrouwen met een plan!
• Welwillende ondernemers
• De gemeente Gouda….
Het basisrecept voor veel moois.

Overmoedig, omdat dit 2008 recept  een mooi 
gerecht opleverde in de vorm van het opgeknap-
te Crabethpark, werd in 2012 een aangepast 
recept bedacht om de veelsoortige 60tiger-jaren 
lantarenpalen in de Crabethstraat te vervangen:

Ingrediënten 2012:
• Een historische straat
• 5 verschillende varianten 60tiger-jaren lan-

tarenpalen
• Creatieve vrouwen met een plan!
• Welwillende ondernemers
• De gemeente Gouda…

Het plan droeg de naam: “Wordt de Cra-
bethstraat een openlucht museum?” Geïnspi-
reerd door een toeristische trekpleister in Berlijn 
werd gedacht aan de plaatsing van een verza-
meling aan oude lantarenpalen uit verschillende 
Europese steden.  Budget, aanschaf, techniek en 
financiering waren rond.  
Reactie gemeente bij monde van chefkoks 
toenmalig wethouders Bergman (o.a. toeris-
me/cultuur) en Ruwhof (o.a. stedelijk beheer 
en openbare verlichting) : oven oververhit;  te 
ingewikkeld 3 sterren recept voor Gouda (vrije 
vertaling sfeerteam).

Ingrediënten 2013:
• Een historische straat
• Een combinatie van nieuwe groene en 60ti-

ger jaren palen
• Creatieve vrouwen zonder  plan
• Ondernemers buiten spel
• De gemeente Gouda…

Reactie creatieve vrouwen: “Leuk die nieu-
we groene lantarenpalen in een deel van het      
Crabethpark en de Crabethstraat. Wanneer komt 
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ZAKDOEKJESBOOM 
(Davidia involucrata)
Door de Groencommissie

De paal is geslagen en het herinneringbordje 
aan Anton Spruit is erop bevestigd. 

           
 Han Geurts        paal met bordje 

Het ‘bomenbordje’ met informatie over deze 
boom ontbreekt nog. De Bomenstichting, de 
leverancier van deze unieke bordjes, heeft ons 
gevraagd nog enige tijd geduld te hebben. 

Marijke van Ittersum heeft deze bijzondere 
boom al beschreven in de wijkkrant van sep-
tember 2016. Deze krant is digitaal te vinden 
op onze website: www.nieuwepark.nl

NIEUWJAARSBORREL
Door Ton Kooijman

Vrijdag 13 januari hadden we onze traditionele 
Nieuwjaarsborrel voor de wijk. Opnieuw moch-
ten we bij Bunnik binnen, in het knusse zaaltje 
met bar, geknipt voor zo'n bijeenkomst. En het 
was er weer gezellig druk, maar als u er niet 
was had u er nog makkelijk bij gekund. 

Er werd geanimeerd gekletst en de voorzitter 
van het wijkteam, Peter Schönfeld, hield zijn 
jaarlijkse praatje met een vooruitblik op het 
komende jaar. De verdere voorbereiding van 
het Zuidelijk Stationsgebied, waarin de Goudse 
de verbouwing afrondt en we de fietsen bij het 

de rest? “
Reactie gemeente: “ Geld op….”

Ingrediënten juni 2016:
• Een historische straat
• Allemaal  nieuwe groene lantarenpalen met 

uitzondering van één oude op prominente 
plek

• Creatieve vrouwen vragen voorzichtig  naar 
vervanging laatste paal

• Ondernemers buiten spel
• De gemeente Gouda…

Reactie gemeente: “Om de veiligheid te waar-
borgen kunnen wij deze lichthinder niet wegne-
men.”
Reactie creatieve vrouwen: “Maar… het gaat niet 
om lichthinder maar om esthetiek…”
Reactie gemeente: “Zojuist ben ik geïnformeerd 
vanuit ons projectteam dat deze mast inderdaad 
nog moet worden uitgewisseld. Omdat deze 
mast in eerste instantie buiten het project viel 
zal deze nog wel moeten worden besteld. De 
verwachting is dat de mast dit jaar nog moet 
zijn vervangen.”

Ingrediënten december 2016:
• Een historische straat
• Allemaal nieuwe groene lantarenpalen
• Creatieve vrouwen beraden zich op het vol-

gende recept
• Ondernemers stellen 2017 begroting op
• De gemeente Gouda… Wellicht oplossing 

fietsparkeren stationsplein…

Happy cooking!

WETHOUDER JAN WILLEM VAN 
GELDER BEZOEKT WIJKTEAM-
VERGADERING
Door Peter Schönfeld

Op de wijkteamvergadering van 9 januari is de 
nieuwe wethouder van Burgerparticipatie en 
Sport, Jan Willem van Gelder, op bezoek ge-
weest in Nieuwe Park. Omdat de wethouder 
nieuw is, wil hij zich op de hoogte stellen van de 

activiteiten van de wijkteams in Gouda. In dat 
kader  heeft hij ook een bezoek gebracht aan 
ons wijkteam. 

Aan de hand van ons Wijkjaarprogramma 2017 
zijn onze wijkactiviteiten toegelicht. Ook is 
natuurlijk de moeilijke financiële situatie van de 
wijkteams in het algemeen en van ons wijkteam 
in het bijzonder genoemd. De wethouder was 
onder de indruk van wat hij hoorde en zag. Hij 
sprak zich positief uit over het instituut wijkteam 
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station iets minder rommelig gaan wegstouwen, 
komt aan de orde..

Belangrijk nieuws in dat verband is dat het geld 
van ProRail beschikbaar is gekomen. Maar het 
echte werk begint pas na dit jaar. En dan staat 
nu toch echt het opknappen van de Kattensingel 
voor de deur. Weliswaar hebben we alweer met 
een vertraging te maken, maar het gaat heus 
in 2017 gebeuren. En het bouwen van huizen 
op het terrein van de Drie Notenboomen komt 
dichterbij. Misschien zien we daar over een paar 
maanden vele duizenden kuub zand gestort 
worden om voor te belasten, zoals dat geloof ik 
heet. Peter kondigde ook de bewonersavond op 
30 maart aan en meldde dat het wijkteam eind 
december nog een behoorlijke bijdrage uit de 
GoudApot had gekregen.
Daar dronken we dan maar een glaasje op. 

VOORTGANG PLANNEN VERVAN-
GING KADE KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

Vanaf het begin van 2016 is de gemeente in 
overleg met een werkgroep van bewoners van 
de Kattensingel bezig een plan te maken voor de 
vervanging van de kade en herinrichting van de 
Kattensingel. Over het plan voor de herinrichting 
is al eerder geschreven, maar over de techni-
sche oplossing voor de kade nog niet. In overleg 
met de gemeente is besloten nog geen verdere 
informatie in deze wijkkrant te zetten. Eerst wil 
de gemeente de direct aanwonenden van de 
Kattensingel informeren. Eind januari  wordt er 
een bewonersbrief bezorgd waarin de gemeente  
een uitgebreide toelichting geeft over de huidige 
stand van zaken en over wat er de komende tijd 
gaat gebeuren. Vervolgens zal de gemeente in 
de wijkkrant van februari een verdere toelichting 
geven over het project.

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Het is al weer bijna februari. De eerste maand 
van het nieuwe jaar is al weer bijna ten einde. 
En net als ieder jaar komt ook nu weer de vraag 
bij iedereen op: Giet it oan of giet it net oan? 
Komt er een Elfstedentocht of niet. Een ding is 
zeker, als it oan giet, maken we er in Gouwestein 
een groot feest van. De tv in de Plaza zal van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan staan 
zodat we met elkaar kunnen genieten. Uiter-
aard mag ook u dan bij ons komen kijken op 
het grote scherm. En gelijk een kopje koffie of 
warme chocomel met slagroom drinken (koffie € 
1,25 per stuk, warme chocomel € 1,50 of € 1,75 
met slagroom). De deur zal deze hele dag voor u 
open staan. 

U kunt nog steeds van de expositie in 
Gouwestein komen genieten. De expositie be-
staat deze keer uit schilderijen van Jos van der 
Biezen, foto’s van Ilse van Loon en keramiek 
van Monique Bleker. De expositie is te bezoeken 
tijdens de openingstijden van de receptie van 
Gouwestein (let op openingstijden zijn gewijzigd 
met ingang van 1 januari 2017): maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 14.30 uur, zaterdag van 9.30 
-14.30 uur (zondag gesloten). De expositie is in 
de gang en de hal op de begane grond en de hal 
van Gouwestaete. Gratis entrée. Kom gerust een 
kijkje nemen, het is zeer de moeite waard. Deze 
expositie is nog tot 28 februari te bewonderen.

Fashion Nathalie komt naar Gouwestein met 
mooie kleding. Op donderdag 9 februari bent u 
vanaf 14.00 uur van harte welkom in de Plaza 
van Gouwestein. 

Op woensdag 22 februari organiseren de me-
dewerkers van het restaurant weer een geza-
menlijke maaltijd. Elke maand verzinnen deze 
medewerkers een ander thema. Inloop voor de 
maaltijd is om 17.30 uur, de maaltijd start rond 
18.00 uur en is in de Plaza van Gouwestein. U 
kunt zich bij de receptie van Gouwestein opge-
ven en met pin betalen. Kosten voor een geza-
menlijke maaltijd zijn € 16,50 per persoon als 
u lid bent van Servicepakket, indien u geen lid 
bent zijn de kosten € 18,00. U kunt zich tot 14 
februari opgeven.  

Naast de genoemde activiteiten zijn er natuurlijk 
ook de verenigingen. Zo hebben we de vereni-
ging Bewegen op muziek, Wandelen op rolletjes 
en nog veel meer. Wilt u een keer een kijkje 
komen nemen bij een vereniging? Dat kan altijd. 
Bij de receptie van Gouwestein kunt u een ver-
enigingsboekje ophalen en op uw gemak bekij-
ken welke vereniging u het meest aanspreekt. 
Vervolgens kunt u contact opnemen met onze af-
deling Welzijn voor het maken van een afspraak 
om een keer aanwezig te zijn bij de vereniging 
van uw keuze. Het telefoonnummer van 
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Gouwestein is 0182 515655.

Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook 
hier staan de activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwestein. 
Of volg ons via facebook: https://www.facebook.
com/gouwestein.

BEWONERSAVOND  DONDERDAG 
30 MAART (VANAF 19.30 BENT U 
WELKOM) IN GOUWESTEIN
Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw agenda dat de Bewo-
nersavond dit jaar gehouden zal worden op don-
derdag 30 maart om 20.00 uur in Gouwestein. 
Alle wijkbewoners en belangstellenden zijn van 
harte welkom! De avond wordt georganiseerd 
door het wijkteam Nieuwe Park. 

Evenals vorige jaren zijn er tafels met informa-
tiemateriaal over de verschillende activiteiten 
in de wijk. In de volgende wijkkrant volgt een 
overzicht hiervan. We zullen heel kort stil staan 
bij de gebeurtenissen van 2016 en onze finan-
ciële situatie, maar ons verder concentreren op 
waar we nu mee bezig zijn en welke activiteiten 
het wijkteam in 2017 zal organiseren. 

Hoe staat het met de plannen voor het Zuide-
lijk Stationsgebied, de kade van de Kattensin-
gel, het Drie Notenboomen project, de afbraak 
van het oude Segmentgebouw en Dag van het 
Park. Hoe kunnen we de wijk verder opfleuren 
met geveltuintjes en/of moestuintjes. Ook zal 
er aandacht zijn rond specifieke thema’s, zoals 
groenonderhoud door vrijwilligers voor het Van 
Bergen IJzendoornpark, gebruik van de Jeu de 
Boulebaan, inbraakpreventie, kunst in de wijk, 
crea avonden, etc. 

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de 
agenda wilt zien: laat het ons weten! Onder-
staande agenda is nog niet definitief, dus waar 
mogelijk nemen we uw wensen graag mee. 
Trudie Galama, Peter Schönfeld en Irene Tielman 
organiseren dit keer de avond. U kunt uw ideeën 
bij hen melden (zie adressenlijst laatste blz van 
de wijkkrant).  

VOORLOPIGE AGENDA 30 maart
Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie 
en thee en tot 19.55 uur:

1. Informatiemarkt
• Gelegenheid tot verkrijgen van informatie 

bij de stands over o.m. groencommissie, het 
buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen etc.

2. Vergadering 
• Korte terugblik 2016
• Vooruitblik 2017
• Financiën

• Buurtpreventie en veilgheid
• Verschillende onderwerpen
• Gelegenheid tot vragen en sluiting

3. 21.30 uur Borrel

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Het is koud. Moeder en dochter genieten van 
het warme winterzonnetje aan de rand van de 
vijver. In de zomer zijn de kleurrijke borders 
favoriet, maar nu is het de dichtgevroren vijver 
die herinneringen  oproept.

Ze is inmiddels 80 en woont sinds oktober 2015 
in Gouwestein. Als kind woonde ze op de 
Groeneweg. Als het ijs voldoende dik was werd 
er altijd geschaatst. De buren zeiden dan ook 
dat het gezin Van Leeuwen met schaatsen aan 
geboren was. Ze schaatste op de singels en 
de Reeuwijkse plassen. Ze had schaatsen met 
schoenen waarmee je heerlijk kon zwieren. Ze 
heeft het plezier van het schaatsen doorgegeven 
aan haar kinderen. 

Als ze kon zou ze haar schaatsen weer aandoen 
en over de vijver zwieren, zoals ze dat deed, 
heel lang geleden met haar twee vriendinnen uit 
het park.

TOEKENNING VAN GELD DOOR 
GOUDAPOT
Door Peter Schönfeld

Zoals u waarschijnlijk weet 
moet GoudApot, bestaande uit 
Goudse vrijwilligers, een sub-
sidie bedrag van € 240.000 
afkomstig van de gemeente 
verdelen over alle vrijwilligers 
initiatieven die er in Gouda 
worden ondernomen. Ook het 

wijkteam Nieuwe Park heeft hiervoor in 2016 
een twintigtal aanvragen ingediend. Helaas 
bleek een en ander meer voeten in de aarde te 
hebben dan in eerste instantie verwacht werd. 
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Zowel voor het wijkteam als voor GoudApot was 
deze aanpak volkomen nieuw. Daardoor kregen 
we met een aantal kinderziektes te kampen. 
Gelukkig zijn die na enige gesprekken en een 
andere manier van aanvragen in de loop van het 
jaar opgelost. Het resultaat hiervan is dat ons 
wijkteam het afgelopen jaar financieel neutraal 
heeft kunnen afsluiten zonder veel concessies 
te hoeven doen aan ons activiteitenniveau. Dit 
positieve resultaat is mede tot stand gekomen 
door beter wederzijds begrip over elkaars orga-
nisaties. Het wijkteam hoopt dan ook in 2017 op 
een dergelijke steun van GoudApot te kunnen 
rekenen.

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Het Creacafé bestaat al weer 5 jaar!
Als u wilt weten wat we in al die jaren hebben 
gemaakt kijk dan op:
www.creacafegouda.blogspot.com

U bent van harte welkom bij het Creacafé. Wij 
zijn er elke tweede woensdagavond van de 
maand in het Grand Café van het zorgcentrum 
Gouwestein. We beginnen om 19.30 uur (eind-
tijd 21.30 uur). Vanaf 19.00 uur staat de koffie / 
thee klaar.  

Let op we hebben wat gewijzigd!
• Woensdag 8 februari komt Joherlia Veld-

huizen, we gaan dan engelen-schilderijtjes 
maken.

ANGEL FACES
Door Joherlia van Veldhuizen

Woensdag 8 februari is er weer een keer de gele-
genheid om “engeltjes“ te komen schilderen.
De vorige keer was iedereen daar erg enthousi-
ast over en dat heeft te maken met het feit dat 
van deze activiteit heel veel positieve energie 
uitgaat.

Het is de bedoeling dat er aan de slag wordt 
gegaan met een paneeltje van 20x20 cm, dat is 

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat neem je mee? 
 

Waarom? 

Woensdag 8 Februari 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€5,00  
 

Schilderen met Joherlia 
 

Je creatieve zelf 
 

Om gezellig met zijn allen in de 
kerststemming te komen 
 

voorbereid als een soort kleurplaat. Dus in prin-
cipe kan iedereen deelnemen!  Deze “kleurplaat” 
ga je met acrylverf invullen en “versieren” met 
steentjes, glas, glitter etc. Het is heel erg leuk 
als je een engeltje maakt voor iemand anders 
en dat cadeau geeft als een soort “guardian 
angel”, want de meeste mensen ervaren dat 
als iets heel persoonlijks. Maar het is natuurlijk 
ook geen enkel probleem om iets voor jezelf te 
maken.

Mijn ervaring tot nu toe is dat iedereen dit altijd 
erg leuk vindt om te doen, dus ik zie er naar uit 
om er weer een gezellige avond van te maken.
Dus meld je nu aan bij het Creacafé! Kosten € 5 
per schilderijtje. 

BERGRUIMTE VOOR WIJKTEAM 
GEZOCHT!!

Het wijkteam is nog steeds op 
zoek naar nieuwe bergruimte 
ergens in de wijk voor zijn  
tenten, tafels, banken, ver-
sierselen voor kerst en Hallo-

ween etc.. We zoeken naar een oppervlakte van 
ongeveer 15 m2. Als alternatief denken we aan 
het plaatsen van een 20 voets container op een 
leeg plekje ergens in de wijk. 

Als u denkt dat u iets beschikbaar heeft of weet 
waar iets beschikbaar zou zijn, neem dan con-
tact op met Peter Schönfeld,
p.schonfeld@kabelfoon.net of tel 06 41836684

WIJK IN BEDRIJF
Door Trudie Galama

ECO VEGAN SHOES
Ik heb afgesproken met Alex Blanker. Hij is 
directeur van Eco Vegan Shoes, gevestigd in 
het kantoorverzamelgebouw Crabethstraat 38. 
Hij brengt veganistische schoenen op de markt, 
d.w.z. schoenen waarin geen dierlijke materialen 
zijn verwerkt. En het is zijn ambitie om dit soort 
schoenen onder de aandacht te brengen van 
milieubewuste (jonge) mensen.

           
Van postorderbedrijfje naar webwinkel
Toen Alex vegetariër werd trok hij de conse-
quentie dat hij dan ook geen leren schoenen 
meer kon dragen. In Engeland bestelde hij zijn 
eerste paar veganistische schoenen. Maar de 
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PLAN VOOR DE DRIE NOTENBOO-
MEN EEN STAPJE VERDER
Door Peter Schönfeld

Zo af en toe informeert het wijkteam bij DURA 
Vermeer, de ontwikkelaar van het gebied, naar 
de voortgang van het huizenplan voor het Drie 
Notenboomenterrein. Ze waren dit keer optimis-
tisch. Tijdens de laatste peiling van DURA naar 
interesse voor een huis op dit terrein is geble-
ken dat er voldoende belangstelling bestaat. De 
volgende stap is nu voorbelasting van het hele 
terrein. Gedacht wordt dat dit zal beginnen in 
de eerste helft van 2017 en dat dan in de loop 
van 2018 begonnen kan worden met de daad-

verzendkosten waren zo hoog dat het lucratiever 
was een groot aantal schoenen te importeren. In 
1998 startte hij, als student Sociologie (Cultuur 
Organisatie en Management) een postorder-
bedrijfje. Inmiddels al lang geen student meer 
heeft hij een webwinkel en een “echte” winkel 
in Amsterdam aan het Singel 110 waar je naast 
schoenen o.a. ook tassen kunt kopen. 

Elegante schoenen en stevige stappers
Wie bij dier- en milieuvriendelijk schoenen denkt 
aan plompe sloffen zoals de Crocs heeft het 
helemaal mis. Alex laat elegante damesschoe-
nen zien en leuke laarzen van high tech mate-
riaal met een leder en suède look. De schoenen 
zijn waterdicht, ademend en comfortabel en 
hebben een lange levensduur. Behalve kleurige 
modeschoenen zitten ook veiligheidsschoenen 
in het assortiment, die o.a. in de bouw worden 
gebruikt. Deze schoenen hebben een verharde 
neus en ijzersterke antislipzool. Nieuw zijn de 
wandelschoenen die onlangs op de markt zijn 
gebracht.

Productie en verkoop
De productie vindt plaats in Portugal en bij een 
familiebedrijf in Indonesië, waar op een nette 
manier met de medewerkers wordt omgegaan.
Drie mensen werken aan de verkoop van deze 
schoenen vanuit Gouda. In Etten-Leur is de 
voorraad schoenen opgeslagen. In Gouda staat 
slechts een glazen kastje met vrolijk gekleurde 
modellen. Eco Vegan Shoes heeft verkooppunten 
in Duitsland, Engeland, Italië, Polen en Australië.
Zoals overal is het nu ook SALE bij Eco Vegan 
Shoes.

Ben je nieuwsgierig gewor-
den en wil je weten welke 
schoenen door stewardessen 
worden gedragen? 

Zoek naar deze pump en andere schoenen op: 
eco-vegan-shoes.com. Je hoeft daarvoor dus 
geen vliegreis te maken.

werkelijke bouw. Voor zover bekend is ook de 
gemeente blij met deze ontwikkeling en staan 
er geen grote obstakels meer in de weg om het 
plan ten uitvoer te brengen.

BUURTWHATSAPP-GROEP 
NIEUWE PARK! 
Door Diana Rosenboom

Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik 
van WhatsApp om elkaar te waarschuwen tegen 
bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Ook gemeen-
te Gouda stimuleert het oprichten van deze 
BuurtWhatsApp-groepen. In Gouda zijn er nu 
al circa 85 BuurtWhatsApp-groepen actief. Een 
groot deel van de beheerders van deze Goudse 
BuurtWhatsApp-groepen zijn aangesloten bij een 
groep, waarvan gemeente Gouda de beheerder 
is. gemeente Gouda zendt regelmatig informatie 
naar deze groep. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
inbraakpreventietips, nieuwe maatregelen tegen 
inbrekers of de laatste inbraakhotspots. Deze 
informatie wordt dan ook gedeeld met de Buurt-
WhatsApp-groep Nieuwe Park, die inmiddels 128 
deelnemers telt. 

Recent is er door gemeente Gouda een enquête 
gehouden onder de beheerders van de Goudse 
BuurtWhatsApp-groepen. Van de 64 beheerders 
(ten tijde van het uitgaan van de enquête) die 
zijn aangesloten bij de beheerdersgroep hebben 
28 beheerders de enquête ingevuld. 
Even in het kort de resultaten:
• 68% van de beheerders die hebben gerea-
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geerd voelt zich door het gebruik van Buurt-
WhatsApp veiliger in zijn/haar buurt;

• 82% van deze beheerders denkt dat zijn/
haar buurtbewoners zich veiliger voelen; 

• 54% van deze beheerders vindt dat zijn/haar 
buurt hechter is geworden door het gebruik 
van BuurtWhatsApp;

• 68% van deze beheerders geeft aan dat er 
wel eens een 112-melding is gedaan vanuit 
de BuurtWhatsApp-groep;

• 75% van deze beheerders kent nu meer 
mensen in zijn/haar buurt dan voor de start 
van de BuurtWhatsApp-groep;

• 93% van deze beheerders zou Buurt-
WhatsApp aanbevelen aan familie en vrien-
den;

• De beheerders waarderen de veiligheid in 
hun buurt met een 6,3;

• De beheerders antwoorden “neutraal” op 
de stelling dat er voor de start van Buurt-
WhatsApp meer verdachte situaties waren in 
hun buurt. 

Op basis van de politiecijfers en 
de uitkomsten van de enquête 
kan een direct preventief effect 
tussen de aanwezigheid van 
Goudse BuurtWhatsApp-groepen 
op de inbraakcijfers in de buurt 
niet direct worden aangetoond. 

Er wordt nog steeds in meer of mindere mate 
ingebroken in buurten met BuurtWhatsApp. De 
meeste groepen zijn echter nog geen jaar actief. 
Om het effect van de groepen echt te kunnen 
meten, moeten de groepen komend jaar de kans 
hebben om door te groeien. 

Het effect dat tot nu toe wel gezien wordt, is 
dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen en dat 
de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, in 
buurten waar BuurtWhatsApp-groepen zijn, is 
vergroot. In 2017 wil ook de politie de samen-
werking met BuurtWhatsApp-groepen gaan ver-
sterken door het zenden van pushberichten naar 
de beheerders van de 
Goudse BuurtWhatsApp-groepen. De politie 
hoopt daarmee op het effect dat samenwer-
ken met BuurtWhatsApp-groepen leidt tot een 
hogere meldingsbereidheid en dat de pakkans 
vergroot wordt door een stijgend aantal heter-
daadmeldingen. 

Spelregels
Om enige professionaliteit in de Buurt-
WhatsApp-groep Nieuwe Park te houden, gelden 
er wel enkele spelregels. Graag aandacht hier-
voor, zowel voor de huidige deelnemers als voor 
de eventueel toekomstige deelnemers, namelijk:
• Stuur geen overbodige berichten. Niet alle 

buurtbewoners zitten te wachten op een 
overvloed aan berichten. Probeer het aantal 
berichten dus te beperken door alleen te rea-
geren indien dit iets toevoegt aan de situatie 
(d.w.z. geen bedankjes, geen emoji’s etc.). 

Beschouw het dus als een “stille” groep, 
waar alleen meldingen geplaatst worden om 
elkaar te waarschuwen; 

• Het oprichten van de BuurtWhatsApp-groep 
is een burgerinitiatief en dient als moder-
ne vorm van buurtpreventie. Het is met 
name bedoeld om elkaar te informeren en 
te alarmeren. De politie komt alleen in actie 
wanneer er ook een melding wordt gemaakt 
via 1-1-2;

• Indien 1-1-2 is gebeld naar aanleiding 
van een gemelde situatie in de Buurt-
WhatsApp-groep, laat dit dan aan de groep 
weten, zodat voorkomen wordt dat er meer-
dere telefoontjes voor eenzelfde melding 
worden gedaan bij de politie;

• Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw 
altijd de politie via 1-1-2;

• Wees terughoudend met het delen van foto’s 
van personen. In veel gevallen voldoet een 
signalement ook;

• Minimum leeftijd is 18 jaar;
• Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de 

wijk.

De volledige algemene spelregels en tips met 
betrekking tot BuurtWhatsApp-groepen zijn na 
te lezen via http://www.whatsappen.nl/buurt-
whatsapp

Aanmelden
Wil je je ook aanmelden voor de Buurt-
WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park”? 
Stuur dan je naam, adres en telefoonnummer 
door naar dianarosenboom@gmail.com

BOMEN IN DE WIJK 
DE ITALIAANSE POPULIER
Door Marijke van Ittersum

Na de bomen van de bomenroute door het park 
en in de wijk, is het beslist de moeite waard ook 
wat speciale en vaak monumentale bomen on-
der de loep te nemen. En op het kleine veldje bij 
de Roos van Dekemastraat staat zo'n reus, een 
heuse Italiaanse populier. En hij is de enige niet 
in onze wijk. Fietsend over de Winterdijk naar 
Hoogvliet kom je langs een groepje van drie van 
deze statige bomen, links, net voordat je het 
fietspad langs de woonwagens indraait. Er staat 
zelfs een bordje bij. Maar dat betreft niet de 
boom, maar een (vroegere?) bewoner van deze 
populieren: de torenvalk.

Uiterlijk
De Italiaanse populier (Populus nigra Italica) 
is een cultivar uit de familie der wilgen (Sali-
caceae). Hij vormt een smalle zuil, die wel tot 
30 m hoog kan worden en later groeit hij aan 
de onderkant wat breder uit. De boom heeft een 
rechte stam met veel knobbels en vergroeiïngen 
en steil opgaande takken, waaraan een beetje 
driehoekige bladeren zitten. Als het blad aan 
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de boom komt, is het bruingroen, 
later in de zomer worden de bla-
deren heldergroen om in de herfst 
goudgeel te verkleuren. De schors 
is meestal vrij donker van kleur 
en sterk gegroefd. Een beetje 
oude boom, maakt de indruk van 
een doorleefde oude reus, ook 
al omdat er knobbels en bobbels 
gevormd worden. Wat verder best 
bijzonder is: het zijn altijd manne-
lijke bomen, die gekweekt zijn.

Herkomst
De Italiaanse populier is niet een 
heel erg oude soort. Hij werd aan 
het begin van de 18de eeuw door 
reizigers voor het eerst gezien 
in Lombardije aan de oever van 
de Po. De boom is een mutant 
van Populus nigra, de Zwarte 
populier en hij ontstond rond 1700. Maar in de 
tweede helft van de 18de eeuw werd hij popu-
lair. Hij werd ingevoerd in Frankrijk, Engeland 
en van daaruit veroverde hij heel Europa. In 
Noord-Amerika werd hij zelfs een rage. 

Eigenschappen
Zoals hierboven vermeld: de soort is strikt 
tweehuizig en alleen mannelijke bomen worden 
als cultuurvariant Italica gekweekt. De bloeiwij-
ze bestaat uit katjes en ze zijn altijd mannelijk. 
Deze hangende katjes zijn een centimeter of 5 
lang. De bloemen hebben ongeveer 10 meel-
draden. De bloemen worden naar buiten toe 
afgesloten door handvormige schubblaadjes. De 
knoppen zijn kleverig en ruiken best lekker. 

Erg speciaal in zijn eisenpakket is de Italiaanse 
populier niet. Hij houdt van een beetje vochtige 
grond. Er moet wat ruimte ondergronds zijn en 
hij een ruime standplaats wordt gewaardeerd 
(dus bij de aanplant van rijen, houd afstand). 
Maar geen natte voeten en wel een beetje zon 
graag. Zo'n makkelijke boom, daar staan er dus 
veel van. En dat is ook zo. Het meest bekend is 
“De groene kathedraal” bij Almere. Dat is een 
groep van 178 populieren in de vorm van de 
kathedraal van Reims, heel bijzonder. 

Bijzonderheden
Een Italiaanse populier kan ook best oud wor-
den. En ook heel groot. De Bomenstichting 
vermeldt in haar lijst “monumental trees” maar 
liefst 63 Populus nigra italica in 11 verschillen-
de landen. Zie:  http://www.monumentaltrees.
com/nl/bomen/populusnigra/1_italica/) Bij ons 
zie je ze vaak in parken en minder vaak langs 
wegen en lanen, omdat hij last kan hebben van 
takbreuk. Het is zelfs zo, dat deze boom soms 
een wat negatieve reputatie heeft onder groen-
beheerders. Er wordt wat gemopperd over de 
beperkte levensduur (meestal een jaar of 40), 
takuitval, houtrot en vooral een verminderde 

windbestendigheid. Dat laatste 
is in ieder geval een onterechte 
beschuldiging. De Australische we-
tenschapper Dr. Ken James (2010) 
heeft veel onderzoek verricht naar 
de het gedrag van allerlei boom-
typen, met o.a. proefnemingen in 
windtunnels en daaruit bleek dat 
de Italiaanse populier juist heel 
stabiel is bij windbelasting. Ook 
bleek dat het niet goed is om hem 
te snoeien of in te korten, omdat 
dergelijke acties houtrot veroor-
zaken. Laat ze dus maar zoveel 
mogelijk met rust.  

Tot slot
De populier, ook wel peppel ge-
noemd, komt een aantal malen 
voor in gedichten. Het meest be-
kende (en meest hartverscheuren-

de) gedicht is van Jan Hendrik Leopold (1865-
1925). Dat het nog steeds gewaardeerd wordt, 
blijkt wel uit het feit dat je het kunt beluisteren 
op Youtube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=Lr_lhai-
QXq4)

Om mijn oud woonhuis peppels staan
 "mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"
een smalle laan
van natte blaren, het vallen komt.

Het regent, regent eender te hooren
"mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"
en altijd door en
den treuren uit, de wind verstomt.

Het huis is hol en vol duisternis
"mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"
gefluister is
boven op zolder, het dakgebint.

Er woont er een voorovergebogen
"mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"
met leege oogen
en die zijn vrede en rust niet vindt.

AFBRAAK OUD-SCHOOLGEBOUW 
“HET SEGMENT” WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

In opdracht van de ge-
meente Gouda zal het 
slopersbedrijf “Oranje” de 
voormalige schoolgebou-
wen van Het Segment aan 
het einde van de 
Winterdijk afbreken, be-

halve de fundaties. De werkzaamheden zullen 
plaatsvinden in de eerste helft van 2017. Het 
puin wordt afgevoerd via een nieuwe te bouwen 
brug en daarna via de H.J.Nederhorststraat en 
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VERHOGING FIETSENSTALLIN-
GEN VOOR HET STATION
Door Peter Schönfeld

Al jaren is het grote aantal fietsen die schots 
en scheef voor het station geparkeerd staan 
hinderlijk voor de bezoekers, maar ook voor de 
fietsers die ’s ochtends naar hun werk moeten. 
Bij monde van Geri van Ittersum, heeft het wijk-
team er herhaaldelijk bij de gemeente op aan-
gedrongen om voor de jaren tot de herinrichting 
van het Zuidelijk Stationsgebied (rond 2019) 
een tussenoplossing voor dit probleem te beden-
ken. De gemeente samen met ProRail heeft nu 
besloten om binnenkort een aantal van de lage 
fietsenrekken te vervangen door rekken met een 
verdieping, waardoor een paar honderd extra 
plaatsen worden gecreëerd. Iedereen beseft dat 
het niet voldoende zal zijn, maar desalniettemin 
toch zeer welkom.

PRESENTATIE ZUIDOOST-AZIË
Door Geri van Ittersum

Na onze tocht via de Zijderoute naar China in 
2014 hebben Marijke en ik onze wereldreis  ver-

de Nieuwe Gouwe Oostzijde, zodat de buurt er 
zo min mogelijk last van heeft. De bewoners zijn 
via een brief door het sloopbedrijf ingelicht. De 
bouwkundige staat van de woningen langs deze 
route zal door een expertise bureau worden 
vastgelegd. Het personeel voor de werkzaamhe-
den zal zijn auto op het werkterrein parkeren. 
Het is nog onbekend wat de gemeente in de 
toekomst met het terrein wil.

volgd door Indochina naar Indonesië. Alles over 
land en met openbaar vervoer.  Eerst door Zuid- 
China langs de Drieklovendam en de bloeiende 
kersenbomen in Kunming. Dan Vietnam met zijn 
rijstterrassen en de spookachtige rotsen van 
Halong Bay; Cambodja met de beroemde tem-
pels van Angkor Wat, maar ook met de huive-
ringwekkende Killing Fields. We bezochten daar-
na Thailand met de metropool Bangkok en de 
toeristische tropische stranden. In Laos reisden 
we een deel per boot over de Mekong. En overal 
boeddhistische tempels. Myanmar (Birma) spant 
hierin de kroon met 3500 tempels alleen al in Ba-
gan (zie foto). In Maleisië, land van de thee- en 
rubberplantages, staken we over naar Sumatra, 
met de tropische regenwouden en de wonder-
baarlijke architectuur van de Minangkabouwers. 
Verder naar het dichtbevolkte Java met onder 
meer de beroemde Borobudur tempel en de vele 
actieve vulkanen. Onze reis eindigde op het hin-
doeïstische eiland Bali.

Op 7 maart a.s. zal ik in Gouwestein foto's van 
deze reis laten zien en ook wat vertellen over de 
cultuur, de mensen en het landschap van deze 
landen. Het begint om 19.30 uur. 
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REDACTIE WIJKKRANT

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 wijk-krant 
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
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts tel: 06 14051401 of 
geurtsgeurts@gmail.com

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
Ton Kooijman
Rien Prins
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Peter Waalwijk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Crabethstraat 41

Tel. 524996
Tel. 523525
Tel. 522508
Tel. 06 54651814
Tel. 678939
Tel. 585357
Tel. 523448

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, gebiedsregisseur West
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagent
Stadstoezicht
Cyclus
Plicare
Sociaal Team

John van Dijk
Sandra Stevens
Ben Peters
Marcel Bos
Fred Starreveld / Marcel van de Loo
Piet Streng
Carla Jochems
Chantal Geul

Tel. 588386
Tel. 646464
Tel. 692969
Tel. 0900 8844
Tel. 589168
Tel. 547500
Tel. 06 20417758
Tel. 088 9004321

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

• Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 
• Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 
• Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorder-straat 12, 

tel. 06 26960574
• Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline 

Verestraat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
• Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
• Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoorn-park 15, 
     tel. 523525
• Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 
     Vreumingenstraat 10, tel. 602494 
• Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Rick Luimes, Kattensingel 13, tel. 06 41364714
• Crabethstraat, Crabethpark, Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 

538392 
• Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 18, 
     tel. 06 10014646

AGENDA

1 febr 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein
8 febr 19.30 - 21.30 uur Creacafé Gouwestein
13 febr 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
7 maart 19.30 uur Presentatie reis door Zuidoost-Azië Gouwestein
30 maart 19.30 uur Bewonersavond Gouwestein


