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Bericht van de wijkagent
Door Jeroen Bot

Met ingang van februari zijn de 
Goudse wijkagenten in clusters 
gaan werken. Nieuwe Park valt 
in Cluster West. Cluster West 
omvat de wijken: Nieuwe Park, 
Raam, Centrum, Korte Akkeren 
en Westergouwe.

In cluster West werken drie 
wijkagenten samen: Lily Habra, 
Nick den Heijer en Jeroen Bot. 
Zij zijn bereikbaar via 0900 
8844.

Zoals ook in het afgelopen 
jaren zal Jeroen Bot de verga-
deringen van Buurtpreventie 
bijwonen.
 
Alarmnummer 112
U belt het alarmnummer 112 
voor spoedeisende hulp.
Bijvoorbeeld als u of iemand 
anders dringend medische hulp 
nodig heeft. Bij brand. Of als u 

getuige bent van een misdrijf. 
U belt ook 112 als u een ver-
dachte situatie ziet.
Voor niet spoedeisende hulp 
belt u 0900–8844. Maar bij 
twijfel: bel altijd 112!

  Lily Habra              Jeroen Bot     Nick den Heijer

Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Burgemeester Verhoeve kwam naar het park, luisterde 
naar onze zorgen, nam het parkboekje in ontvangt en 
had ook tijd om op de sofa plaats te nemen. Alles over 
de sofa leest u op blz. 7, 8 en 9

Er is veel geschreven over het park met zijn treurige 
bomen en sompige grasmat. Toch kan je het park ook 
door een andere bril bekijken.

Op het Stationsplein ergens tussen hemel en aarde 
hangt een klein bordje met de tekst: “Share Space”. 
Het	betekent	dat	auto’s,	fietsers	en	voetgangers	het	
Stationsplein samen gebruiken, met liefde voor elkaar. 
Dat betekenen die hartjes. Of heb ik het mis?

Er worden opnieuw Stolpersteine in onze wijk gelegd 
om ons te herinneren aan mensen die hier ooit heb-
ben gewoond maar nooit zijn teruggekomen. Op blz. 5 
leest u het ontroerende verhaal.
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Vogels in de wijk: de ekster
Door Marijke van Ittersum

Het is met de ekster net als 
met de verkiezingen: je bent 
voor, of je bent tegen. En nog 
iets: de ekster heeft een pro-
bleem met zijn reputatie. Vraag 
tien mensen wat ze van eksters 
vinden en het antwoord is: 
“lawaaischoppers” en “ze eten 
alle jonge vogeltjes op”, “er 
komen er steeds meer” en tot 
slot: “het zijn dieven, ze jatten 
lepeltjes en sieraden.” Jaja, het 
zal maar over je gezegd wor-
den. Gelukkig kunnen we deze 
uitspraken voor het grootste 
deel echt als fake news be-
stempelen. 

De ekster (Pica pica) is een op-
vallende vogel die steeds meer 
in stadse gebieden voorkomt. 
Het is een zwarte vogel met 
een witte buik en witte schou-
ders. De onderkant van de gro-
te slagpennen is ook wit, wat 
je goed ziet als hij vliegt. De 
rest is zwart, maar in het juiste 
licht zit dat zwart vol groene 
en blauwe metallic kleuren. 
Eksters zijn ook best groot, 
inclusief staart 40 tot 50 cm. 

Meestal zijn eksters trouw voor 
het leven aan hun partner, met 
wie ze in maart een enorm 
overkapt nest bouwen in een 
vork van takken in een hoge 
boom. Er is zelfs een geheime 
ingang. Soms bouwen eksters 
ter misleiding van hun vijanden 
zelfs meerdere nesten, fake 
nesten zogezegd. In het enige, 
echte nest worden éénmaal per 
jaar ongeveer zes eieren ge-
legd en die worden drie weken 
bebroed. De jongen wonen vier 
weken op het nest en als ze 
uitgevlogen zijn, blijven ze nog 
een week of zes in de buurt 
van papa en mama, die ijverig 
blijven voeren. 

En ja, eksters zijn lawaaischop-
pers, maar dat zijn dan niet 
deze brave ouderparen en hun 
jonge kroost. Het zijn vooral de 
“gangs” van jonge eksters die 
er een puinhoop van maken. 
Deze pubers (tot een jaar of 

drie) houden van harde mu-
ziek, zullen we maar zeggen en 
trekken zich niks aan van de 
buren. Misschien vieren ze ook 
hun overleving wel, want veel 
jonge eksters vallen ten prooi 
aan uilen, haviken en zelfs 
eekhoorns. 

En wat eten ze? Eksters eten 
van alles. Zeker, ze zullen ook 
een jong vogeltje niet versma-
den, of een lekker ei in een na-
burig nest van andere vogels, 
maar ze eten vooral insecten, 
rupsen, wormen, zaden, zelfs 
muisjes en ze vullen hun dieet 
aan met al het eetbare dat 
mensen achterlaten. Daarbij 
zijn het aaseters: door auto's 
aangereden dieren op de weg 
worden vakkundig en snel op-
geruimd door eksters. Eksters 
eten zelfs parasieten van de 
huid van koeien en schapen, 
waar die dan weer heel blij mee 
zijn.

En waar de stand van kleine 
zangvogeltjes booming is, is 
het aantal eksters sinds het 
jaar 2000 ongeveer stabiel. 
In 1980 ging het ineens hard 
achteruit, door veel bemesting 
en het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen in de landbouw 
(minder insecten), maar nu 
blijft het aantal broedparen per 
jaar ongeveer hetzelfde. Dus 
nee, het worden er niet steeds 
meer. 

De laatste aantijging, lid zijn 
van het dievengilde, is volle-
dig uit de lucht gegrepen. Die 
reputatie heeft de ekster te 
danken aan zijn onuitputtelijke 
nieuwsgierigheid en aan een 
opera – La gazza ladra – van 
Rossini (1792-1868). Daarin 
wordt een dienstmeisje be-
schuldigd van diefstal en de 
ware schuldige is een ekster. En 
dat gegeven is een heel eigen 
leven gaan leiden in veel (kin-
der)boeken. Een ekster zal vast 
wel eens een melkdop, of iets 
van plastic meenemen en onder 
een hoop bladeren verstoppen, 
maar systematisch stelen, nee.

Tot slot nog een bijzonder 
weetje. De ekster is met men-
sapen,	dolfijnen	en	Aziatische	
olifanten de enige in het die-
renrijk die slaagt voor de “spie-
gelproef”. Bij die proef word 
je met een stip op je hoofd 
voor een spiegel gezet. Raak 
je de stip op je eigen hoofd 
aan, dan snap je dat je jezelf 
ziet. Kinderen doen dit vanaf 
hun tweede jaar. Samenvat-
tend: de ekster is ten onrechte 
geframed als boef, moordenaar 
en lawaaischopper. Zelfs de 
benaming “eksteroog” is pas 
later ontstaan, in het Middelne-
derlands was het nog gewoon 
“krayenooghe”, net zoals crow's 
eye in het huidige Engels. 
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Beeld gebroeders 
Crabeth komt niet 
terug op het 
Stationsplein

In de vorige wijkkrant heeft u 
kunnen lezen dat Sjouk Engels 
en Marrianne Waalwijk aan de 
gemeente het verzoek heb-
ben gedaan het beeld van de 
gebroeders Crabeth terug te 
plaatsen in het zuidelijke stati-
onsgebied. De gemeente heeft 
contact gehad met Museum 
Gouda en met de uitvoerders 
van de herinrichting van het 
stationsgebied. Men stond niet 
negatief tegenover het idee het 
kunstwerk te herplaatsen in de 
omgeving waar het ooit ge-
staan heeft. 

Kunstwacht is om advies ge-
vraagd. Dit bedrijf, dat ook de 
andere 4 beelden van het stati-
onsgebouw momenteel aan het 
restaureren is, gaf aan dat het 
beeld kwetsbaar is vanwege het 
materiaal (keramiek). Advies 
van Kunstwacht is het beeld 
alleen te verplaatsen naar 
een plek die niet makkelijk te 
bereiken is. Het stationsgebied 
is dus eigenlijk geen geschikte 
plek. De gemeente heeft het 
advies overgenomen. 

We zijn teleurgesteld dat het 
beeld niet terugkomt maar het 
is wel een verstandige keuze. 
Het beeld blijft in de tuin van 
Museum Gouda, dicht bij de 
ramen van de Sint-Jan.  

De Zeemeermin

Financiële bijdrage
De stukken liggen klaar voor 
een aanvraag bij het Mondri-
aan Fonds. Er is contact met 
het fonds om te bepalen wat 
de juiste en beste route is voor 
onze aanvraag. Ook bij het Jac. 
Bezemerfonds is een aanvraag 
voor	een	financiële	bijdrage	
gedaan.

Als u bekend bent met het 
aanvragen bij fondsen en/of  
ook nog andere fondsen weet 
waar we een aanvraag zouden 
kunnen indienen, dan hoor ik 
dat graag van u. Neem contact 
op met: 
m-waalwijkvanderspree@het-
net.nl of tel: 06 23507933.

Gouda750 

De festiviteiten rond Gouda750 
zijn een jaar uitgesteld vanwe-
ge covid 19, maar volgend jaar 
hopen we dat de stad weer kan 
bruisen van activiteiten.

Beeldententoonstelling
In het Van Bergen IJzendoorn-
park wil het wijkteam voor de 
tweede keer een beeldenten-
toonstelling organiseren. De 
eerste was in 2014. Toen waren 
er kunstenaars uitgenodigd van 
de NKVB (Nederlandse Kring 
Van Beeldhouwers). Maar deze 
keer willen we Goudse kun-
stenaars uitnodigen om mee 
te doen. Het werk moet een 
link hebben met Gouda van 
toen of nu. Inmiddels hebben 
verschillende kunstenaars zich 
aangemeld. Wij hebben ook 
de SBB Gouda (Nederlandse 
Keramiekopleiding), die aan de 
Winterdijk gevestigd is, bereid 
gevonden om mee te doen. 

Organisatiecommissie
Er is een organisatiecommissie 
samengesteld van wijkbewo-
ners. Maar als u ook mee wilt 
doen of mee wilt denken, neem 
dan contact met mij op. Voor 
de	financiering	van	het	project	
zal het wijkteam een aanvraag 
doen bij Gouda750. Wij ver-
trouwen erop dat die aanvraag 
wordt gehonoreerd. 

Aanmelden voor de beelden-
tentoonstelling of meedenken: 
m-waalwijkvanderspree@het-
net.nl of tel: 06 23507933.

Kunstwerk in het 
stationsgebied

Bij het ZOOM-overleg hebben 
we de kunstenaars zoveel mo-
gelijk informatie gegeven over 
het stationsgebied en Gouda. 
We hebben aangeboden om als 
een soort stadsgids samen met 
de kunstenaars door het plan-
gebied en Gouda te lopen. Een 
paar kunstenaars hebben van 
dat aanbod inmiddels gebruik 
gemaakt.

Kunst in de wijk
Door Marrianne Waalwijk en Sjouk Engels
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In april 2021 komen er twin-
tig nieuwe Stolpersteine bij in 
Gouda. Twee hiervan worden in 
onze wijk geplaatst ter herden-
king aan Alfred Landau (63) 
en Henriëtte Landau-Nehemias 
(67). Dit echtpaar woonde ruim 
een jaar op de bovenverdieping 
van Crabethstraat 36, totdat 
ze half oktober 1942 werden 
verdreven uit Gouda.

Henriëtte werd in 1875 in 
Frankfurt am Main geboren, 
Alfred in 1878 in Hamburg. 
Alfreds vader Leopold was een 
mooie lyrische tenor die jong 
stierf, Alfred was toen dertien. 
Hij volgde een handelsoplei-
ding. In 1908 trouwde hij met 
Henriëtte Nehemias, ze speel-
de goed piano en sprak Frans. 
Dochter Marianne kondigde zich 
in mei 1909 aan. 

Vanaf 1931 werkte Alfred als 
vertegenwoordiger voor de Ralli 
Brothers, een internationaal 
in Londen gevestigd bedrijf. 
Hij specialiseerde zich in de 
huidenhandel. Eindelijk kwam 
er nu wat meer brood op de 
plank. Dochter Marinanne ging 
in 1932 op zichzelf wonen en 
werkte als stenotypiste. 
In 1938 moest Alfred plaats 
maken voor een niet-Jood. 
Na een korte omzwerving via 
Londen zocht het echtpaar zijn 
toevlucht in Rotterdam. Hier 
zette Arthur een eigen agen-
tuur in huiden op. Begin 1939 
kwam ook dochter Marianne 
naar Rotterdam. 

In februari 1941 verhuisden 
Henriëtte en Alfred noodge-
dwongen naar Gouda. Vanaf 
begin september 1941 woon-

den ze in de Crabethstraat 36. 
Een jaar huisden ze hier, terwijl 
het net van de nazi-terreur zich 
steeds verder om hen sloot. 
Plakkaten ‘Voor Joden verbo-
den’ verschenen op openbare 
plekken. Het dragen van de 
Jodenster werd verplicht en 
half juli 1942 gingen de Jo-
dentransporten uit Westerbork 
naar Auschwitz rijden. 

Twee maanden daarvoor in mei 
moesten Alfred en Henriëtte 
verduren, dat hun 33-jarige 
dochter gevangen werd gezet. 
Ze zullen weinig tot niets meer 
van haar gehoord hebben. Op 1 
mei werd Marianne vanaf haar 
woonadres de ’s Gravendijkwal 
39b in Rotterdam opgepakt en 
voor drie maanden vastgezet in 
het politiebureau Haagseveer. 
Hiervandaan werd ze naar Wes-
terbork overgebracht, begin 
augustus volgde haar depor-
tatie naar Auschwitz. Op 30 
september 1942 werd ze daar 
vermoord. 

Twee maanden na hun dochter 
Marianne volgden Alfred en 
Henriëtte eenzelfde noodlotti-
ge weg naar Auschwitz. Op 13 
oktober 1942 werden ze op-
gepakt door de Goudse politie 
met hulp van groep 10. In een 
groep van 27 personen werden 
ze door de politie naar Amster-
dam getransporteerd. Ruim een 
week verbleven ze in de Hol-
landsche Schouwburg, op 22 
oktober 1942 moesten ze naar 
Westerbork. Direct de volgende 
dag was hun deportatie naar 
Auschwitz, daar werden ze ver-
moord op 26 oktober 1942. 
In de Crabethstraat voor nr. 36 
herinneren nu vanaf april twee 
nieuwe Stolpersteine aan het 
echtpaar Landau-Nehemias. Al 
langer liggen aan de overkant 
in deze straat Stolpersteine 
voor het gezin Kobylinski en de 
weduwen Mietje Frank-Cats en 
Lotty Hirsch-May. 

Twee nieuwe Stolpersteine in de stoep voor 
Crabethstraat 36
Door Soesja Citroen

Bibliotheekkastje 
verplaatst
Door Marijke van Ittersum

Het is dinsdag 16 maart. 
De hele morgen hebben ze 
eraan gewerkt, de jongens 
van Het Segment, maar het 
is gelukt: het diep veranker-
de bibliotheekkastje bij de 
vogelkooi, dat door de plaat-
sing van de prachtige 
mozaïek sofa moeilijk be-
reikbaar was, staat weer 
helemaal binnen bereik van 
de gretige lezer! Zelfs de la-
vendelstruiken zijn zorgzaam 
verplaatst. Veel dank aan de 
mankracht van de jongens 
van Het Segment en hun 
docent, want het was een 
enorme klus!

Opslagruimte 
gevonden

Het wijkteam was op zoek 
naar opslag voor zijn spullen 
en heeft een tijdelijk onder-
dak gevonden bij De Goud-
se Waarden. Onze tenten, 
tafels, stoelen en artikelen 
voor het Creacafé zijn ge-
parkeerd in de Prins Willem 
Alexanderkazerne. 

Uiteraard zijn wij hier heel 
blij mee, maar over een 
half jaar staan we weer op 
straat. Wie helpt ons dan 
verder?
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 
Wijkkrant april
Artikelen graag aanleveren vóór 22 april bij 
Trudie en Irene  

redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Het Bankje
Door Trudie Galama

Daar zaten ze, de drie vrienden.
Ze hadden die middag afgesproken bij de “vo-
gelkooi”. Dat deden ze wel vaker. Ruben werkt 
bij de gasinspectie. ‘Leuk werk, en het verdient 
lekker’, zegt hij. Lindy zit op het Hoornbeeck-
college en loopt stage in groep 1 van een basis-
school. Haar vriend Sybren zit op Het Segment 
en volgt de opleiding voor kok. Hij maakt het 
liefst Italiaanse gerechten klaar. Dat is zijn favo-
riete keuken.
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Wijkteam Nieuwe Park   Jaarcijfers 2020

Code Omschrijving Uitgaven Inkomsten

4000 Kosten secretariaat 2.150,00

4100 Drukkosten 3.513,74

4200 Bestuurskosten 373,07

4210 Onkostenvergoeding vrijwilligers 300,00

4300 Vergaderkosten 675,00

4500 Bankkosten 123,37

4600 ICT Website 211,81

4710 Crea Cafe 331,08

4730 Burendag 411,68

4760 Vogelkooi 1.410,15

4765 Groen 21,19

4770 Kerstbpmen 530,55

4780 Bank met mozaiek 622,78

8000 Subsidie Gemeente Gouda 6.267,00

8010 GoudaPot 4.272,00

8020 Oranjefonds 700,00

8100 Advertenties Wijkkrant 1.200,00

Saldo winst 1.764,58

12.439,00 12.439,00

Jaarcijfers 2020
Door Gerrit van der Gaarden, wijk-
teamlid

Toelichting bij de jaarcijfers:
Omdat we dit voorjaar opnieuw 
geen bewonersavond hebben, 
publiceren	we	het	financiële	
jaarresultaat ins onze wijk-
krant. Op een later tijdstip zul-
len	de	financiën	nog	bekeken	
worden door de kascommissie. 
Deze zal bij elkaar komen op 
het moment dat een en ander 
weer verantwoord is.

Een aantal activiteiten heeft in 
2020 geen doorgang kunnen 
vinden; de uitgaven zijn dan 
ook wat lager dan in voorgaan-
de jaren. Een aantal kosten 
zijn zoals altijd: de drukkosten, 
de volière en het secretariaat 
(voor een belangrijk deel voor 

Wijk in Bedrijf – 
Keck.
Door Trudie Galama

Zo’n zes maanden geleden wer-
den de ramen van Stationsplein 
1E beplakt met veelbelovende 
teksten. De binnenruimte on-
derging een metamorfose. Een 
te gek horeca concept staat op 
zijn klanten te wachten. Maar 
corona heeft roet in het eten 
gegooid. 

Via een klein luik in de deur 
geeft u uw bestelling door en 
kunt u een voorproefje ne-
men van het lekkers waarvan 
u straks gewoon binnen kunt 
genieten. Natuurlijk kunt u ook 
een blik naar binnen werpen en 
zien dat zij er klaar voor zijn 
om u met open armen te ont-
vangen. Maar nu kan dat nog 
even niet.

De Mozaïek sofa is af
Door Trudie Galama

Een kleine groep enthousiaste 
vrijwilligers heeft in slechts 8 
maanden tijd 50.000 steentjes 
geplakt en een prachtige sofa 
gecreëerd.
De gemeente heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de 
persoon van Reyer Vos. Hij 
heeft de weg gewezen voor het 
verkrijgen van subsidies. 
Bunnik Services heeft een 
bovenruimte in zijn hal gra-
tis en voor niets beschikbaar 
gesteld. Zo konden de knippers 
en plakkers hoog en droog hun 
werk doen.
Gebr. Lafeber Transport B.V. 
heeft ervoor gezorgd, zonder 
kosten, dat het 2 ton wegen-
de pronkstuk van de zolder is 
getild en heelhuids op de plaats 
van bestemming is aangeko-
men.

Ontzettend Bedankt 
Het wijkteam wil iedereen en 
in het bijzonder de vrijwilligers, 

de redactie van de wijkkrant). 
De inkomsten waren in dit jaar 
dan ook voldoende.

ontzettend bedanken voor deze 
geweldige prestatie. Het park 
heeft er een monument bijge-
kregen!

Na 8 maanden is de Mozaïek 
sofa af. Een goede reden om te 
bellen met de vaste kern en te 
vragen wat er nou zo leuk was 
aan het knippen en plakken van 
50.000 steentjes en of ze in 
een zwart gat gevallen zijn. 

Marrianne Waalwijk
Wat was er het eerst, het idee 
van een mozaïek sofa of het 
subsidiepotje van de gemeen-
te? De kip of het ei dus. 

Het mozaïek project voldeed 
prima aan de eisen van de 
gemeente, namelijk het bevor-
deren van de sociale samen-
hang in onze wijk. Zo kon ik 
samen met Manon van start en 
het idee van een mozaïek sofa 
verder uitwerken. We vonden 
een leverancier van grote sofa’s 
die samenwerkte met een kun-
stenaar. Manon en ik konden 
onze ideeën aangedragen en 
vervolgens ging de kunstenaar 
daarmee aan de slag. Weken 
later werd de sofa met de in 
kleur geschilderde parkieten in 
Gouda afgeleverd. Hij zag er 
toen al prachtig uit. 

Ik heb het leuk, maar in het 
begin ook heel spannend ge-
vonden. Je hebt een idee. Maar 
dan moet je ook een groot aan-
tal mensen enthousiast maken 
om het project tot een goed 
einde te brengen. En dat is 
fantastisch gelukt. Ik ben super 
blij. Ik kreeg wel pijn in mijn 
buik bij het idee dat de sofa 
verplaatst moest worden van 
een hoogte van 4 meter naar 
de begane grond en vervolgens 
gereden naar zijn plek in het 
park.

Of ik na drie maanden van 
knippen en plakken in een 
zwart gat ben gevallen? Nee, 
ik heb al weer andere plannen, 
maar niet zo groot. Ik heb o.a. 
een facebookpagina aange-
maakt: ‘Gouds mozaïek op de 
kiek’. 



Marleen de Rooij
Ik vond het superfijn om te doen. 
De creatieve kant vond ik leuk en 
leerzaam. Daarnaast hebben we 
lekker gekletst, grapjes gemaakt en 
serieuze gesprekken gevoerd. Dat 
was natuurlijk niet de reden dat 
we bij elkaar zaten maar die kant 
was ook belangrijk.  Ben je in een 
zwart gat gevallen? Marleen moet 
hard lachen, maar geeft toe dat het 
toch wel zo is. Een half jaar lang 
was ik 2 à 3 keer per week zo’n 2 à 
3 uur aan het plakken. Ik vond het 
jammer dat die af was. Als er een 
nieuw project op stapel staat, ben 
ik er als de kippen bij.

Ruth Thieme
Ik heb ongelooflijk veel steentjes 
geknipt. Willemijn en ik waren 
het knipteam. Ik heb niet geplakt. 
Ik hield liever schone handen. 
Mijn man heeft een video van 
mij gemaakt dat ik op de bank zit 
en die naar onze dochter in het 
buitenland gestuurd. Ik vind het 
jammer dat de sofa klaar is, maar 
een half jaar is ook wel mooi. 
Ik heb nu weer tijd voor andere 
dingen.

Willemijn Oosterom
Ik heb het heel leuk gevonden om 
mee te werken aan die prachtige sofa. 
Ik heb vooral geknipt, maar ook een 
klein stukje blauwe lucht geplakt. Zo 
kan ik aan mijn kleinkinderen laten 
zien waar oma’s steentjes zitten. 
Geen zwart gat voor mij. Ik ben bezig 
mijn levensverhaal weer te geven via 
muziek, gedichten en schilderwerk. 
Het is bedoeld als levenstestament 
voor mijn kinderen.
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Paula de Nijs
De gezelligheid en de gesprekken 
vond ik fijn. Onder je handen 
iets moois laten ontstaan vond ik 
prachtig. Ik heb het druk met heel 
veel dingen, maar ik mis het wel. Ik 
vind het jammer dat het afgelopen 
is. Ik zou wel weer aan zo’n grote 
klus willen meedoen. 



Marjolein Springer
Ik vond het reuze gezellig en fijn 
om creatief bezig te zijn. Ik had nog 
nooit eerder gemozaïekt. De moei-
lijke stukken liet ik over aan de er-
varen mensen, maar het vullen van 
grote vlakken ging mij prima af. 
Als er weer geplakt moet worden, 
doe ik weer mee. Een zwart gat? 
Nee, niet echt. Ik maak kleding 
voor mijzelf en voor de stichting 
Lots en Dots. Daar gaat ook veel 
tijd in zitten.

Manon Vonk
Ik heb het onwijs leuke gevonden. 
Het was een super gezellige 
bezigheid in coronatijd, een 
activiteit die ook veilig kon 
worden uitgevoerd. De kwaliteit 
van iedereen is benut. De een is 
van het grote plakwerk en de ander 
van het gefriemel op de vierkante 
centimeter. Iedereen was bereid 
kritisch te kijken naar zijn eigen 
werk. Het was een super gezellige 
en enthousiaste groep.

Marlinda Weijers
Ik ben bij dit project gevraagd 
om het door de kunstenaar op 
de sofa aangebrachte “schilderij” 
te rasteren en zo te laten zien 
in welk patroon de gekleurde 
steentjes moesten worden geplakt. 
Ik ben beeldend kunstenaar en 
heb ervaring in het maken van 
mozaïeken. Ik heb de workshops 
voorbereid. Vervolgens heb ik de 
groep met veel plezier begeleid en 
advies gegeven als ze vast kwamen 
te zitten. Ik vond het een positief 
en goed team. Mijn applaus voor 
iedereen die aan de sofa heeft 
gewerkt.
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Oksana Stokolosa
Het was verslavend. Niet alleen 
het plakken, maar ook de gezellig-
heid. Met een team van enthousi-
aste mensen aan iets groot werken, 
geeft je een goed gevoel. Het was 
voor mij iedere keer weer een uitje. 
Ik heb nu wat vrije tijd over, dus als 
er weer iets te plakken valt, doe ik 
graag mee.

Marlijn van Erk
Het leuke waren voor mij de con-
tacten. Ik woon nu bijna een jaar 
in Gouda en het was fijn om op 
deze manier mensen te leren ken-
nen. Ook ben ik door de verhalen 
meer over Gouda te weten geko-
men. Ik vond het een leuke sociale 
bezigheid en daar heb ik nog geen 
alternatief voor gevonden.
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De gemeente heeft nieuwe 
verkeersplannen gemaakt in 
het zogeheten Verkeerscircula-
tieplan (VCP) waarvan sommi-
ge maatregelen grote impact 
hebben op onze wijk, dus ook 
op jou als bewoner. Het gaat 
hierbij vooral over de moge-
lijke afsluiting van de Kat-
tensingel bij het Kleiweg-
plein voor gemotoriseerd 
verkeer te weten auto’s, 
vrachtwagens en motoren. 
Fietsers en openbaar vervoer 
blijven op de Kattensingel visa 
versa  toegestaan. En verder 
de veranderingen aan het Klei-
wegplein. De relevante stukken 
over het verkeerscirculatieplan 
kunt u hier vinden: gouda.nl/
verkeersplan

Vervolgproces VCP 
Nu de plannen van de gemeen-
te zijn gepresenteerd, kan 
iedereen een zienswijze indie-
nen op deze plannen. Met een 
zienswijze kun je je mening 
geven over deze plannen. Dat 
kan tot 12 april a.s. Als u mee 
wilt doen met een gezamenlijke 
zienswijze, al dan niet namens 
het wijkteam, kunt u dat aan-
geven bij Jan Willem.
Schriftelijke zienswijzen kun je 
sturen aan: Gemeente Gouda, 
t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid 
en advies, postbus 1086, 2800 

BB Gouda, of per e-mail via 
gemeente@gouda.nl. Vermeld 
hierbij “zienswijze verkeerscir-
culatieplan”.

Rol van het wijkteam in de 
VCP discussie
Het wijkteam Nieuwe Park is 
vertegenwoordigd door Jan 
Willem Eelkman Rooda bij de 
voorbereidende gesprekken 
voor het VCP. Hij rapporteert 
regelmatig aan het wijkteam en 
in de wijkkrant over dit onder-
werp. Mocht u op het boven-
staande willen reageren dan 
kan dit bij hem, 0182-517316, 
jwerooda@rooda.nl of bij Peter 
Schönfeld, 0641836684 of 
p.schonfeld@caiway.net

Opstelling van het wijkteam 
m.b.t. VCP
Het wijkteam zal zelf, misschien 
samen met andere wijken, een 
zienswijze insturen die mini-
maal zal eisen dat de Katten-
singel bij het Kleiwegplein niet 
zal worden afgesloten. Dit zou 
immers verregaande gevolgen 
hebben voor de ontsluiting van 
onze wijk richting het zuiden en 
oosten. Indien u deze ziens-
wijze wilt ondersteunen of hier 
nog iets aan wil toevoegen dan 
horen wij dat graag van u vóór 
10 april.

Bezoek	aan	de	18e	ex-
positie	GoudsWerk	is	
nog	steeds	mogelijk

In deze expositie op de locatie 
Gouwestein aan het van Bergen 
IJzendoornpark 7 is het werk 
te vinden van de kunstenaars 
Marrianne Waalwijk – van der 
Spree (schilderijen en ke-
ramiek), Jan van der Spree 
(fotografie)	en	Janny	de	Keijzer	
- Prinsenberg (vilten sjaals).
U kunt een afspraak maken 
met één van de kunstenaars 
om de expositie te bezoeken. 
Laat u verrassen en misschien 
ziet u wel een kunstwerk dat u 
cadeau wilt doen aan uzelf of 
aan iemand anders.

De vrijwilligers van de expo-
sities GoudsWerk, Janny de 
Keijzer en Sjouk Engels, vinden 
het heel leuk als u in de ko-
mende weken de expositie een 
keer gaat bezoeken.

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan op onze website (www.
GoudsWerk.wordpress.com). 
Ook de contactgegevens van 
de kunstenaars zijn daarop te 
vinden.

Verkeerscirculatie plan (VCP)
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam
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Tegeltuintje in de 
Parkstraat 
Door George Kroon

Er zijn bloembollen geplant 
in het parkje onder de grote 
plataan, de mooie boom in de 
Parkstraat.
We spraken elkaar en toen 
bleek dat we beide wel zin had-
den in een tegeltuintje.
Een tegeltuintje is een tuintje 
dat je onderhoud maar van 
de gemeente is. Er zijn er al 
verschillende in de wijk. Zoals 
het rozenperk op de hoek bij de 
Ferdinand Huyckstraat.
En ook aan de andere zijde van 
deze straat bij de Majoor Frans-
straat is een heel mooi tuintje 
op de hoek. Pas zijn daar nog 

Bezoek	van	de	burge-
meester
Door Koen Oome, wijkteamlid

Op zaterdag 6 maart bracht 
burgemeester Pieter Verhoeve, 
op uitnodiging van het wijk-
team, samen met zijn dochter 
een bezoek aan het Van Bergen 
IJzendoornpark terwijl we daar 
met 10 leden van de werk-
groep groenonderhoud weer 
bezig waren het park netjes te 
maken. 

We stonden met de burge-
meester onder het genot van 
een	kop	koffie	en	een	echte	
Goudse Punselie stil bij de 
bijzondere geschiedenis van 
dit park, dat begin twintigste 
eeuw is gerealiseerd met een 
nalatenschap van een van zijn 
voorgangers, burgemeester 
Van Bergen IJzendoorn. En 
we bespraken met hem onze 
zorgen over het onderhoud en 
het behoud van het park. Het 
park heeft, evenals een groot 
deel van Gouda, te kampen 
met bodemdaling. Veel bomen 
en perken verkeren daardoor in 
een slechte conditie en vragen 
om extra aandacht. Maar ook 
los van de bodemdaling vinden 
wij het gemeentelijk groenon-
derhoud onvoldoende. We zijn 
over dit alles al lange tijd met 
de gemeente in gesprek, met 
als resultaat dat de gemeente 
kort voor de coronacrisis 1.5 
miljoen euro had gereserveerd 

voor grootschalige aanpak van 
het park. Helaas en begrij-
pelijkerwijze is dit budget nu 
aangewend voor onderwerpen 
waarbij de nood nog hoger 
is. Hoe dan ook liet de burge-
meester blijken dat hij met ons 
van mening is dat dit histo-
rische stadspark een betere 
behandeling verdient, helemaal 
met “Gouda 750 jaar stad” in 
het vooruitzicht. De burge-
meester beloofde ons dat hij 
zal doen wat in zijn invloeds-
sfeer ligt om het onderhoud 
van het park en de samenwer-
king tussen onze werkgroep en 
de gemeente te verbeteren.

Help mee met de 
bijenberm en andere 
groenactiviteiten
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Dit jaar zou de Opschoondag 
weer niet doorgaan, dat was 
balen want we hadden zoveel 
wilde plannen. Maar gelukkig 
kwam er toch goed nieuws. 
De gemeente stelt een bud-
get beschikbaar en we kunnen 
zelf bepalen wanneer we aan 
de gang gaan. We gaan het 
geld besteden een de volgende 
groene activiteiten. 

Aanpak tuin 
Jan Compagniestraat
De bewoners rond de tuin van 
de Jan Compagniestraat zijn 

Groen in de wjk

kruiden gezaaid.

Het Parkstraattuintje zou in 
stukjes verdeeld kunnen wor-
den, waaraan iedereen haar of 
zijn eigen invulling aan geeft: 
kruiden, bloemen, groenten 
of struiken. Nu hebben we 2 
deelnemers; ieder een halve 
tuin. Wanneer er bijvoorbeeld 
10 deelnemers zijn, verdelen 
we de grond in 10 delen, mooi 
afgescheiden door Belgische 
keien.

Bel voor deelname met George 
tel: 06 18877895.
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het eens geworden over de 
herinrichting van de tuin. Huis 
aan huis zijn handtekenin-
gen van de meeste bewoners 
opgehaald en de gemeente is 
akkoord gegaan met het nieu-
we plan. De tuin zal toegan-
kelijker worden en het aantal 

stenen zal worden verminderd. 
De bewoners gaan er zo snel 
mogelijk mee aan de gang. 

NLdoet 29 mei
Natuurlijk gaan we ook weer 
aan de slag in de groene speel-
tuin en in de andere tuinen 
tussen de Blokwoningen. Dit zal 
gebeuren op NLdoet 29 mei. 

Aanleg bijenberm
Nu komt het allerleukste! Het 
zit al enkele jaren in de plan-
ning om de slootkant van de 
Winterdijk om te toveren in 
een voedselbank voor bijen. Nu 
gaat dat eindelijk gebeuren! 
Zaterdag 17 april gaan we aan 
de gang. We hebben al eerder 
een poging gedaan maar die is 
helaas mislukt. Dus hoog tijd 
voor poging 2. 

Alleen gaat het ons echter 
niet lukken. Dus heb je zin 
om een handje te helpen dan 
ben je van harte welkom. Wat 
moet er gebeuren? Het gras 
moet gemillimeterd worden en 
daarna grondig geverticuteerd. 
Daarna kunnen we zaaien. We 
verwachten dat het verticute-
ren problemen op gaat leveren 
omdat er veel puin in de berm 
is gestort. Er zal dus veel met 
de hand moeten gebeuren. Dus 
stof je hark en je schep af en 
kom een handje helpen. We 
doen nog niet de hele Winter-
dijk, maar kijken eerst of deze 
aanpak werkt. We gaan aan de 
slag in het stuk bij de leibo-
men. 

Datum: 17 april 
Aanvang: 11.00 uur

Heb je zin om mee te helpen 
met de bijenberm? Meld je dan 
aan bij Manon Vonk 
tel: 06 40281883

Bijenhotel
Als er straks bloemetjes in de 
berm staan, moeten de bijen 
natuurlijk een plekje hebben 
om zich te kunnen voortplan-
ten. Dus gaan we met NLdoet 
insectenhotels bouwen voor 
de buurt. Daarover volgt later 
meer informatie. 

Buurtpraat – 
hondendrollen in de 
geveltuin
Door Tineke Mocking

Mijn geveltuin, die ik een aantal 
jaren geleden heb aangelegd, 
is de laatste paar jaar helemaal 
overwoekerd door de Spaanse 
Margriet. Een leuke kleurrijke 
bloem die een aantal winters 
heeft overleefd, zo sterk zelfs 
dat het alles wat er in stond 
heeft overgroeid. Daar moest 
ik toch eens iets aan doen. En 
daar heeft deze winter duidelijk 
toe bijgedragen. Het heeft zo 
gevroren dat de Spaanse Mar-
griet het begeven heeft. Toen 
ik dat zag na de vorst en de 
geveltuin eens in ogenschouw 
nam zag ik tot mijn schrik een 
flinke	drol	in	de	‘bloemen’	han-
gen. Olivia, mijn kleindochter 
van vier was er bij. Oma er ligt 
poep in de bloemen! Ja zei ik, 

dat is wel erg, dat heeft een 
hond gedaan. Dat mag niet hè 
oma zei Olivia. Nee antwoord-
de ik en het baasje heeft hem 
ook niet opgeruimd. Maar oma 
heeft nog poepzakjes dus on-
der het toeziend oog van mijn 
kleindochter de poep opge-
ruimd en in de groene contai-
ner gedeponeerd.
Toevallig bleef Olivia een nacht-
je slapen. De volgende dag 
werd de geveltuin weer gecon-
troleerd. Er lagen zelfs twee 
drollen in. Oma, oma, riep mijn 
kleindochter uit, de hond heeft 
weer gepoept! Daar had ik wel 
flink	de	smoor	over	in.	Dit	was	
geen toeval meer. Weer deze 
smerige klus geklaard en alles 
opgeruimd. Toen eens nage-
dacht en een bordje met een 
afbeelding van een poepende 
hond er op via internet besteld. 
Ik had het bordje de volgende 
dag in huis. Ik heb het onmid-
dellijk boven de gewraakte plek 
achter het raam geplaatst en 
het resultaat stemt helemaal 
tot tevredenheid, er is niet 
meer gepoept.

Afgezien van het feit dat het 
smerig is, is mijn geveltuin een 
tuin, geen uitlaatplek. 
Ik heb heel veel moeite gedaan 
om de geveltuin aan te leggen, 
trottoirtegels er uit gehaald, 
zand er uit geschept, naar een 
tuincentrum gereden en zakken 
tuinaarde gehaald, die in de 
auto gelegd, er weer uit ge-
haald en naar de geveltuin voor 
gesleept, grond aangebracht in 
de geveltuin, planten gepoot, 
stoeptegels op hun kant gezet 
als begrenzing. Dat alles was 
fysiek zwaar werk zo zwaar 
zelfs dat ik er twee tennisar-
men aan over heb gehouden. 
Die zijn inmiddels al lang weer 
hersteld.
Ik wil maar zeggen, je doet 
er veel moeite voor om wat 
groens, kleurrijks en bloeiends 
in de wijk te creëren. Om de 
wijk gezelliger te maken. Met 
veel plezier natuurlijk. Om ook 
anderen er plezier aan te laten 
beleven.
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Zuidelijk 
Stationsgebied
Bron gemeente Gouda en ProRail

Fietsenstallingen 
In februari was het oostelijke 
deel	klaar	voor	gebruik.	De	fiet-
senstalling heeft een bovendek 
en een overdekte benedenver-
dieping. Deze stalling biedt par-
keerplek	aan	ca.	1750	fietsen.
Inmiddels is gestart met de 
bouw	van	westelijke	fietsen-
stalling. Kabels en leidingen 
worden verlegd en vanaf 6 april 
is het terrein beschikbaar voor 
de bouw van de stalling. Anton 
Rail zal dan starten met grond-
werkzaamheden om vervol-
gens palen en fundering aan te 
brengen.

Shared Space Zone
Vanaf maart 2021 wordt de 
‘Shared Space Zone’ gereali-
seerd. Dit betekent dat auto’s, 
fietsers	en	voetgangers	samen	
gebruik maken van de ruimte. 
Verkeersremmende obstakels 
zorgen voor een veilige situatie. 
De Shared Space Zone bevindt 
zich bij de nieuw aangelegde 
oostelijke	fietsenstalling.	In	
deze periode wordt ook de weg 
naar het Van Bergen IJzen-
doornpark opnieuw ingericht. 
Er komt een ‘groene loper’ om 
de route van het station rich-
ting het park te benadrukken. 
De geplande opleverdatum is 
augustus 2021. 

‘Halve Knip’ definitief uitge-
voerd
Vanaf maandag 14 decem-

Een stationsgebied 
voor iedereen
Bron: Gemeente Gouda

Bij de herinrichting van het 
Zuidelijk Stationsgebied zijn 
verschillende mensen en orga-
nisaties betrokken. De Goudse 
Adviesraad voor mensen met 
een Beperking (GAB) is daar 
één van. Michel van Lookeren 
is blind en helpt de gemeente 
graag om het gebied zo toe-
gankelijk mogelijk te maken.

“Gelukkig is er vanuit de ge-
meente veel aandacht voor 
een goede toegang van bus en 
trein. Niet alleen blinden en 
slechtzienden, maar ook voor 
mensen met een scootmobiel of 
rollator moet het gebied goed 
toegankelijk zijn. Dat geldt ook 
voor rolstoelen en kinderwa-
gens. Vanuit de GAB zijn we al 
zo’n vijf jaar over het stations-
gebied in gesprek met de ge-
meente Gouda. In 2015 heb ik 
al eens met wethouder Niezen 
een wandeling om het station 
gemaakt. Vanaf dat moment 
maak ik deel uit van de klank-
bordgroep en word ik zijdelings 
als adviseur betrokken. Andere 
partijen die meedenken over de 
herinrichting van het busstati-
on zijn bijvoorbeeld de Goudse 
Verzekeringen en Rover. Als 
alle partijen bij elkaar komen 
heb je te maken met een grote 
groep en heeft iedereen zijn 
eigen belang in een vergade-

Overige bouwplannen
Door Peter Schönfeld, voorzitter 
wijkteam

Zoals u weet staat er in onze 
wijk een aantal bouwplannen op 
stapel:
•	 De Blaauwe Haan, bestaan-

de uit 59 woningen van 
verschillend formaat

•	 Lombokterrein, bestaande 
uit 59 woningen van ver-
schillend formaat

•	 Winterdijk 14, bestaande uit 
60	flexwoningen

Van geen van deze plannen is 
op het ogenblik iets nieuws te 
melden, behalve dat ze voort-
gang maken. Ik verwacht dat in 
onze krant van april wel nieuws 
te melden zal zijn. 
Wel is het project Crabethstraat 
38, dat van kantoor naar appar-
tementen wordt omgebouwd, 
onlangs van gestart gegaan.

Bouwplannen in de wijk

ber is de verkeerssituatie in 
het	stationsgebied	definitief	
gewijzigd. Vanuit het Van 
Bergen IJzendoornpark is er 
geen doorgaand verkeer meer 
mogelijk naar de Vredebest en 
Kadebuurt. Het (auto)verkeer 
krijgt een verplichte rijrichting 
door de Crabethstraat naar de 
Kattensingel. Deze zogenaamde 
‘halve knip’ is tijdens de werk-
zaamheden ook al een tijdje 
ingesteld, maar is vanaf maan-
dag	14	december	definitief	
aangehouden.

ring.	Ik	vind	het	fijn	dat	de	
gemeente ons bij haar plannen 
betrekt, maar het is eigenlijk 
vanzelfsprekend. Wij vertegen-
woordigen veel mensen.”

Voor mensen met een beper-
king is het belangrijk dat je 
bij de bus kunt komen via de 
geleidelijn. En dat er zo min 
mogelijk obstakels zijn, zoals 
drempels. Michel maakt zich 
daar sterk voor en vindt een 
luisterend oor bij de projectlei-
der van het Zuidelijk Stations-
gebied. “Het nieuwe busstation 
van Gouda is overzichtelijk. In 
tegenstelling tot veel andere 
steden. Ik reis veel en met 
name in de grotere steden kom 
ik vaak voor uitdagingen te 
staan. Op dit moment zijn we 
in Gouda in gesprek over digi-
tale reizigers informatie. Met 
één druk op de knop wordt er 
verteld hoe laat de bus komt en 
bij welke busbaan je moet zijn. 
Op die manier wordt reizen 
steeds makkelijker, ook voor 
mensen met een beperking.”
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Grof tuinafval
Bron: Cyclus

Grof tuinafval wordt in onze 
wijk opgehaald op vrijdag 9 
april.

Grof tuinafval
Snoeiafval is grof tuinafval dat 
te groot of te zwaar is voor de 
minicontainer voor GFT-afval. 
Mest, zand, aarde, hooi, stro, 
tuinhekken, schuttingen en 
andere bewerkte of onbewerkte 
tuinmeubels en tuinhout horen 
niet bij het snoeiafval. 

Hoe levert u het in?
U kunt snoeiafval, op afspraak, 
laten ophalen door Cyclus. Bel 
voor meer informatie of voor 
het maken van een afspraak 
met de Klantenservice van Cy-
clus: 0182-547500. Snoeiafval 
kan ook ingeleverd worden op 
het afvalbrengstation. 

Aanbiedregels snoeiafval bij 
inzameling op afroep:
Maak telefonisch een afspraak 
voor het ophalen van het snoei-
afval via 0182-547500. 
•	 Zet het snoeiafval op de 

dag dat het wordt ingeza-
meld, ’s morgens om uiter-
lijk 7.30 uur op de aanbied-
plaats. 

•	 De hoeveelheid aangeboden 
snoeiafval per aanbiedadres 
mag maximaal 2 kuub be-
dragen.

•	 Het snoeiafval dient gebun-
deld aangeboden te wor-
den. De bundels mogen niet 
groter zijn dan 0,50 x 0,50 
x 1,00 meter en niet zwaar-
der zijn dan 25 kilogram.

•	 Snoeiafval mag niet in kar-
tonnen dozen of plastic zak-
ken worden aangeboden.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Steeds een stapje verder
Heel langzaamaan gaan we 
weer de goede kant op, en dan 
niet alleen wat betreft het weer, 
maar vooral wat betreft de co-
ronacrisis. Bijna alle bewoners 
hebben inmiddels de tweede 
vaccinatie ook gehad. De wer-
king van de vaccinaties is twee 
weken na de tweede optimaal. 
Dit betekent voor Gouwestein 
dat we vanaf maandag 22 
maart beter beschermd zijn. 
Het coronavaccin beschermt 
niet tegen besmetting. Gevac-
cineerden kunnen het virus 
nog steeds bij zich dragen en 
verspreiden zonder zelf ziek 
te worden. De vaccinatiegraad 
van cliënten is hoog. Gemiddeld 
ongeveer 85 à 90%. 
Activiteiten, zoals het geza-
menlijk eten in het restaurant, 
waarbij de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd is, kunnen we 
dus langzaamaan weer op gaan 
starten. 

Voor medewerkers gelden 
vooralsnog nog geen versoepe-
lingen.	Om	de	effecten	van	ver-
soepelingen te kunnen onder-
zoeken kan slechts één groep 
versoepelen. We zetten het 
cliëntenbelang voorop, daarom 
kiezen we ervoor de vrijheid 
van cliënten te vergroten. 
We zijn in ieder geval heel erg 
blij deze kleine stappen weer 
te kunnen zetten en hebben er 
vertrouwen in dat we steeds 
een stapje verder komen. Met 
de lente en zomer in aantocht 
een	fijn	vooruitzicht.

Leefcirkels
Voor de verpleegafdeling pg 
zijn we druk bezig met de 
invoering van leefcirkels. Dit 
betekent dat bewoners van de 
verpleegafdeling zich vrij door 
bepaalde delen van Gouwestein 
kunnen bewegen. Bewoners 
krijgen hiervoor een speciaal 

voor hen geprogrammeerd 
polsbandje. Er zijn twee leefcir-
kels te weten: leefcirkel 1 is de 
afdeling waar ze wonen, leef-
cirkel 2 is de eigen afdeling, de 
centrale hal en het restaurant 
met de tuin. Deuren die naar 
een voor de bewoner gevaarlij-
ke ruimte gaan (zoals bijvoor-
beeld een trappenhuis), blijven 
voor de bewoner gesloten. 
Gebleken is dat als bewoners 
zich vrij kunnen bewegen door 
bepaalde ruimtes en er geen 
gesloten deuren zijn, bewoners 
rustiger worden. Ze hebben let-
terlijk meer bewegingsvrijheid. 
Wanneer de leefcirkels van 
start gaan is op dit moment 
nog niet duidelijk. We houden u 
op de hoogte.

Vrijwilligers gezocht
Ik maak gelijk van de gelegen-
heid gebruik om mij voor te 
stellen als de nieuwe coördina-
tor vrijwilligers van Gouwes-
tein. Vanaf 1 april ben ik, Karin 
Hinke, de nieuwe coordinator. 
Vanwege de coronacrisis heeft 
een aantal vrijwilligers afscheid 
genomen van Gouwestein. Nu 
we de verenigingen en ac-
tiviteiten langzaam weer op 
kunnen gaan starten zijn we op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Dus heeft u zin en tijd om ons 
te helpen bij de verschillende 
activiteiten, meld u dan aan 
bij mij. Dit kan via de mail: 
karin.hinke@zorgpartners.nl 
of via telefoonnummer: 0182 
566 402. Ik ben aanwezig op 
maandag, dinsdagmiddag en 
donderdag. Als u zich heeft 
aangemeld, nodig ik u uit voor 
een gesprekje om kennis te 
maken en te bespreken welke 
activiteit/vereniging u het beste 
ligt. 

Omdat externen nog niet naar 
Gouwestein kunnen komen om 
deel te nemen aan een activi-
teit, staan er op dit moment 
alleen nieuwsberichten op de 
website. U kunt een kijkje 
nemen op www.zorgpartners.
nl/gouwestein of volg ons via 
facebook:  https://www.face-
book.com/gouwestein
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Algemeen
2020 was een speciaal jaar en 
dat was het. Na de nieuwjaars-
borrel in het Lombokgebouw 
van Bunnik heeft het wijkteam 
vanaf begin maart geen ge-
meenschappelijke wijkbijeen-
komsten meer georganiseerd. 
Dat betekende dat activiteiten 
zoals Bewonersavond, Dag van 
het Park, Halloween dit jaar 
niet zijn doorgegaan. Ook het 
Creacafé werd in maart geslo-
ten. Ondanks corona heeft het 
wijkteam wel zoals gewoonlijk 
maandelijks vergaderd, maar 
nu via ZOOM hetgeen goed is 
bevallen. In 2020 is het Buurt-
preventieteam 3x bij elkaar 
gekomen om de situatie in de 
wijk samen met de Gemeente, 
Politie en Handhaving te be-
spreken. Daarnaast is via de 
mail overleggen geweest.

Hoofdpijnpunten voor het wijk-
team waren het verkrijgen van 
de vergunning voor de ver-
bouwing van de volière en het 
onderhoud van het Van Bergen 
IJzendoorn Park. 
De vergunning voor de volière 
levert problemen op omdat het 
een gemeente monument blijkt 
te zijn en daarom aan veel 
eisen moet voldoen. 
Het gebruik van het park wordt 
in de winter sterk bemoei-
lijkt door de drassige bodem. 
Tussen september april zijn de 
paden moeilijk tot onmogelijk 
begaanbaar door wateroverlast. 
Het onderhoud van het park 
valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Het 
wijkteam is hierover in overleg.

Op het ogenblik wordt door de 
gemeente het Verkeerscircula-
tie Plan opgesteld. Een verte-
genwoordiger van onze wijk 
verzorgt de input namens het 
Wijkteam.

Hoogtepunten
Zoals gezegd zijn er dit jaar 
weinig van onze jaarlijkse acti-
viteiten doorgegaan. De vol-
gende activiteiten hebben wel 
plaatsgevonden:
•	 10 dikke wijkkranten. In 

de rubriek ‘Andere Tijden’ 
werd stilgestaan bij de 
coronacrises. De wijkkant is 
het sociale bindmiddel met 
dank aan Trudie en Irene. 
We mogen, als wijk blij zijn 
met zo’n goed communica-
tie middel!

•	 Website Nieuwe Park; de 
bron van informatie over de 
wijk. U vindt er onze wijk-
kranten, rapporten, nieuw-
tjes etc. van de laatste 
5 jaar. De website wordt 
bijgehouden door Irene. 

•	 WhatsApp-groep ‘Buurt-
wacht Nieuwe Park’ telt 124 
bewoners. De hele wijk is 
vertegenwoordigd in deze 
groep.

•	 De realisatie van de Moza-
iek sofa onder leiding van 
Manon en Marrianne. De 
sofa is prachtig, iets waar 
we trots op gaan worden. 
In februari 2021 wordt hij 
bij de volière geplaatst.

•	 Burendag bij de Blokwo-
ningen en NLdoet. Beide 
activiteiten waren weer een 
groot succes en zijn natuur-
lijk coronaproof georgani-
seerd.

•	 Bewonersavond Blokwonin-
gen over energietransitie op 
17 januari 2020.

•	 Hoogvlietexpresse. Helaas 
moest deze activiteit in 
maart stoppen. De deel-
nemers kregen rond Pasen 
een bos tulpen van Hoog-
vliet, thuisbezorgd door de 
vrijwilligers.

•	 Geveltuintjesactie. Aan de 
drie deelnemers werd een 
kratje met plantjes over-
handigd.

•	 Gedurende het hele jaar 
zijn kunstexposities geor-
ganiseerd in de beneden 
gangen van Gouwestein.

•	 De opschoonacties in het 

park door de werkgroep 
Groenonderhoud op de eer-
ste zaterdag van de maand.

•	 Het plaatsen van tien kerst-
bomen in het water van de 
Winterdijk, de kerstlampi-
onnen in de Crabethstraat 
en een extra kerstboom in 
de Helene Servaesstraat en 
bij de volière.

Bouwprojecten
In de wijk loopt een aantal 
grote bouwprojecten, die als ze 
allemaal gerealiseerd zijn het 
aantal inwoners van de wijk 
met ongeveer 25% doet toe-
nemen. Over deze projecten is 
overleg met het wijkteam, de 
wijkbewoners, ontwikkelaar en 
gemeente.
•	 Ontwikkeling van het Lom-

bokterrein door Blauwhoed 
- 59 woningen. 

•	 Ontwikkeling van De   
Blaauwe Haan (oude kaas-
pakhuis aan de Kattensin-
gel) door SENS - 59 wonin-
gen.

•	 Ontwikkeling van het ter-
rein Winterdijk 14 door Mo-
zaïek	Wonen	-	60	flexwo-
ningen. 

•	 Herinrichting van het Zuide-
lijk Stationsgebied.

De volière is een bijzonder 
bouwproject met een hele lan-
ge looptijd. We hopen in 2021 
stappen te kunnen zetten en de 
verbouwing tot een goed einde 
te brengen.

Samenstelling Wijkteam en 
Buurtpreventie

Wijkteam:
Gerrit van der Gaarden,  Tru-
die Galama,  John Hexspoor, 
George Kroon, Koen Oome, Pe-
ter Schönfeld en Manon Vonk.

Buurtpreventie:
Stefan Albertema, Rik Bos, 
Trudie Galama, Han Geurts, 
Monique Havelaar, Herman Kie-
vit, Petra Lich, Ton van Loon, 
Cathelijn Schols, Fred Wolswijk 
en Simon Zomerdijk. 

Jaarverslag wijkteam Nieuwe Park 2020
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam
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