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Gouda, 12 november 2017 

Onderwerp: Onderhoud Van Bergen IJzendoornpark 

 
 

Geachte mevrouw Niezen, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 20 september 2017, in reactie op onze brief van 17 juli 2017. 

Naar aanleiding hiervan willen wij graag uw aandacht vragen voor de onderstaande punten. 

Tevens willen wij u vragen om ons in januari 2018 schriftelijk te informeren over de voortgang op 

deze onderwerpen, zodat wij de inspanningen van onze werkgroep hierop kunnen afstemmen.  

 

Kwaliteitsverbetering vanaf januari 2018 

Wij zijn blij dat ook de gemeente streeft naar verhoging van het kwaliteitsniveau van het park en 

hopen dat dit zichtbaar wordt wanneer per 1 januari 2018 het groenonderhoud weer onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Wij zijn geïnteresseerd in de wijze waarop  het 

onderhoud dan door de gemeente wordt georganiseerd en blijven daarover graag met u in 

contact, ook om, waar nodig en mogelijk, de werkzaamheden van de gemeente af te stemmen 

met die van onze werkgroep. Daarom willen wij u vragen om ons in januari 2018 schriftelijk te 

informeren over de voortgang betreffende de onderwerpen die wij in deze brief noemen.   

 

Waterkwaliteit van de vijvers 

U heeft ons toegezegd om het Hoogheemraadschap van Rijnland te vragen de waterkwaliteit van 

de vijvers in het park te onderzoeken, waarvoor dank. Wij vernemen graag van u wat de 

bevindingen zijn van het Hoogheemraadschap. 

 

Verwijderen en vervangen van dode bomen en struiken 

Over het vervangen van het grote aantal dode bomen en heesters, waarvoor wij ook in onze brief 

van juli 2017 aandacht hebben gevraagd, hebben wij een prettig contact met de behandelend 

ambtenaren van de gemeente. In oktober jongstleden heeft uw medewerker Lilian Hoogendoorn 

met onze groencommissie alle bomen en heesters geïnventariseerd. Samen met ons heeft zij 

geconstateerd dat er in het park meer dode bomen aanwezig zijn dan is aangegeven op de lijst 

die eerder in opdracht van de gemeente is opgesteld en dat daarnaast ook een groot aantal 

heesters dood is. Wij vertrouwen erop dat de gemeente, zoals ons ambtelijk is toegezegd, deze 
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dode bomen en heesters in het najaar van 2017 en in het voorjaar van 2018 zal verwijderen en 

op een passende wijze zal vervangen.  

 

Ophoging, toekomstvisie, herbeplantingsplan en lange termijn onderhoudsplan 

U schrijft in uw brief dat het ophogen van het park en het uitwerken van een herbeplantingsplan, 

gegeven de beperkte structurele financiële middelen, momenteel niet mogelijk is. Uiteraard 

hebben wij begrip voor het feit dat er grenzen zitten aan wat financieel mogelijk is en kunnen wij 

ons voorstellen dat het niet mogelijk is om het gehele park in één keer op te hogen of om een 

extern bureau in te schakelen voor het opstellen van een herbeplantingsplan. In onze optiek 

echter zijn er meer mogelijkheden om, binnen de financiële kaders, samen de beoogde doelen te 

realiseren. Zo denken wij bijvoorbeeld dat het ophogen op een eenvoudige wijze mogelijk is op 

een beperkt aantal plekken waar vaak plassen aanwezig zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat 

een toekomstvisie, een herbeplantingsplan en een lange termijn onderhoudsplan relatief 

eenvoudig kunnen worden opgesteld, aangezien hiervoor al veel bruikbare informatie en 

deskundigheid beschikbaar is bij zowel de gemeente als onze groencommissie. Wij stellen voor 

om deze mogelijkheden gezamenlijk te verkennen in een overleg tussen het Goudse 

Ambassadeurs Team en een afvaardiging van ons wijkteam. Wij vernemen graag van u of dit 

voorstel u aanspreekt en we hiervoor een afspraak kunnen maken.  

 

Overigens lezen wij in uw reactie niets over de benodigde boomverzorging en het onderhoud van 

de eilanden, waaraan gedurende de afgelopen jaren, zoals wij aangeven in onze brief van 17 juli 

2017, niets is gedaan. Wij willen u vragen om deze zaken vanaf januari 2018 op te nemen in het 

reguliere groenonderhoud.   

 

Wij zien met vertrouwen uit naar het vervolg van het constructieve gesprek tussen de gemeente 

en onze werkgroep en wensen dat dit er snel toe zal leiden dat het Van Bergen IJzendoornpark, 

als gemeentelijk monument, weer in ere wordt hersteld.  

 

Graag vernemen wij uw reactie op deze brief.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Wijkteam Nieuwe Park  Groencommissie en Buurtpreventieteam 

Peter Schönfeld, voorzitter Trudie Galama, coördinator 

Kattensingel 54 

2801 CC Gouda 

p.schonfeld@kabelfoon.net 
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