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Koen Oome is geen bestuurs-
lid meer van het wijkteam. Hij 
kan die rol momenteel niet 
combineren met zijn baan. We 
zien hem dus niet meer bij de 
maandelijkse vergaderingen. 
Maar hij blijft zich inzetten voor 
onze wijk en dan met name het 
onderhoud van het park. Hij 
vindt het immers heerlijk om, 
nadat hij de hele dag naar zijn 
computerscherm heeft zitten 
kijken, bezig te zijn in het 
groen. 
 
Koen blijft dus ook lid van de 
Groenwerkgroep, die de eerste 
zaterdag van de maand en-
thousiast in het park aan het 
werk is. Ook blijft hij onze man 
die de contacten onderhoudt 
met de gemeente over zaken 
die	het	park	betreffen.
 
Het wijkteam bedankt Koen 
voor zijn inzet en waardeert het 
zeer dat hij actief blijft in de 
wijk.

Koen Oome heeft het bestuur van het Wijkteam verlaten
Door Trudie Galama
 

Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Fietsenstalling
De gemeente schrijft in haar Nieuwsbrief van juni: “Voor het station 
staat	geen	rommeltje	van	fietsen	meer.	Vanuit	het	station	loop	je	zo	
naar het centrum.” 
Het is duidelijk dat deze ambtenaar vanuit huis werkt, misschien 
sinds maart vorig jaar niet in het Huis van de Stad is geweest, maar 
zeker niet in het zuidelijk stationsgebied. Wat zal hij opkijken, want 
vanuit	het	station	struikel	je	nog	steeds	over	fietsen	zo	naar	het	
centrum toe.

Onze wijk verjongt
De gemiddelde leeftijd in onze wijk gaat met een sprongetje naar 
beneden. Op Winterdijk 14 worden door Mozaïek Wonen 60 Flexwo-
ningen gebouwd voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. In septem-
ber worden de 14 studio's van 30 m² en de 46 tweekamerwoningen 
van 40 m² neergezet.

Bloemenberm langs de Winterdijk
De	regen	en	de	zon	hebben	de	berm	tot	ontploffing	gebracht.	Langs	
het rode asfalt bloeit een zee van bloemen. Dat is het resultaat van 
10.000 zakjes zaad uitstrooien in een zanderige berm. Dat hebben 
de buurtbewoners met elkaar, mooi voor elkaar gekregen. 
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Stationsgebied staat 
in bloei!
Bron: gemeente Gouda

Dat knapt op! Het nieuwe 
buseiland is gereed, nieuwe 
winkels en horeca geopend en 
al het groen staat er fantastisch 
bij. Dat komt mede door goed 
onderhoud van de historische 
platanen en daar zijn we best 
trots op. Het stationsgebied is 
daarmee	echt	een	fijne	ruimte	
om te verblijven. En een visi-
tekaartje voor de stad. Belang-
rijk, want volgend jaar bestaat 
Gouda 750 jaar.

Autoluw = veilig
De verkeerssituatie rondom het 
station is veranderd. Vanuit het 
Van Bergen IJzendoornpark is 
er een verplichte rijroute via de 
Crabethstraat. Voor vrachtwa-
gens is er een uitzondering. Op 
de afbeelding zie je de rijrich-
tingen. Met deze veranderin-
gen wordt het Stationsgebied 
steeds autoluwer en dus veili-
ger	en	krijgen	fietsers	en	voet-
gangers steeds meer ruimte.

Wat staat er nog op de plan-
ning?
Het werk in het Zuidelijk Stati-
onsgebied gaat snel. De eerste 
werkzaamheden aan de weg 
vanaf het Van Bergen IJzen-
doornpark zijn in juni afgerond. 
De weg is daar inmiddels weer 
open. In de komende tijd wordt 
het Bouwmeesterplein opge-
knapt en werken we aan de 
Westelijke	fietsenstalling	en	de	
fietsenkelder.	Vanaf	half	sep-
tember wordt het Stationsplein 
heringericht. Zodra dat werk 
op dreef is – naar verwachting 
vanaf medio oktober - wordt 
de weg tussen het station en 
het Van Bergen IJzendoornpark 
aangepakt. Dit deel van het 
stationsgebied is dan tot het 
einde van het jaar afgesloten 
voor het verkeer.
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Voortgang De     
Blaauwe Haan
Door Peter Schönfeld

Nadat enkele maanden gele-
den de bouwplannen voor het 
project “De Blaauwe Haan” bij 
de gemeente voor inzage heb-
ben gelegen, heeft een aantal 
omwonenden van het terrein 
zienswijzen ingezonden. Omdat 
de inhoud van deze zienswij-
zen nogal fundamenteel was 
heeft de ontwikkelaar SENS 
het nuttig gevonden een aparte 
bijeenkomst te organiseren met 
de indieners van deze zienswij-
zen teneinde inhoudelijk dichter 
bij elkaar te komen. 

De discussie ging over de vol-
gende punten:
•	 Wat zijn de gevolgen voor 

de bezonning van de be-
staande huizen door de 
nieuwbouw? Aangetoond 
is dat alleen in de winter-
maanden in de morgen 
sommige huizen minder 
zonlicht zullen hebben.

•	 Aan de nieuwe huizen mag 
op de begane grond aan 
de achterkant een uitbouw 
gerealiseerd worden, maar 
alleen als die valt binnen de 
wettelijk voorgeschreven 
afmetingen. 

•	 Het aantal parkeerplaatsen 
is conform de richtlijnen 
van, en tot stand gekomen 
in nauw overleg met de 
gemeente Gouda. De bewo-
ners van de nieuwe huizen 
kunnen geen parkeerver-
gunning krijgen voor buiten 
het terrein van De Blaauwe 
Haan.

•	 De treurwilg achter 
de huizen aan de Van              
Beverninghlaan zal gekapt 
worden. Als  compensatie 

hiervoor zal een groter aan-
tal bomen geplant worden 
dan oorspronkelijk gepland. 
De plaatsen hiervan zullen  
met een aantal bewoners 
worden vastgesteld. De 
gemeente, die bij de bij-
eenkomst aanwezig was, 
verklaarde dat de gemeente 
voorstander is van de kap 
mede door de positie van 
de wilg die strak naast het 
hoofdriool staat. Als SENS 
geen kapvergunning had 
aangevraagd had de ge-
meente dat zelf in de toe-
komst gedaan vanwege het 
risico op aantasting van het 
hoofdriool door de boom.

•	 Met het probleem van 
verharding en afwatering 
is in het ontwerp rekening 
gehouden door de aanleg 
van een drainagesysteem 
rond de huizen. Aanvullend 
wordt in het achterpad aan 
de Van Beverninghlaan, in 
de tuinen grenzend aan de 
Van Swietenstraat en de 
Van Beverninghlaan ook 
een drainage aangelegd, 
waarmee wordt voorkomen 
dat het water vanuit het 
plan in de aangrenzende 
tuinen loopt.

•	 Uit berekeningen, uitge-
voerd door een gespeci-
aliseerd geluidstechnisch 
bureau, is aangetoond, dat 
er geen sprake zal zijn van 
geluidsoverlast door de 
warmtepompen op de da-
ken van de nieuwe huizen

•	 Op grond van commentaar 
op de eentonigheid van de 
achtergevels van de nieuwe 
woningen heeft de archi-
tect een aantal wijzigingen 
voorgesteld, die de aanwe-
zigen positief stemden en 
hun bezwaren verminder-
den.

Concluderend kan gezegd wor-
den dat de aanwezigen positief 
zijn over de door SENS gege-
ven toelichting en aanpassin-
gen. Ze vinden het een ver-
betering ten opzichte van het 
eerdere ontwerp. Verder heeft 
de gemeente meegedeeld de 
ingezonden zienswijzen binnen-

kort te zullen beantwoorden. 

Men verwacht dat de opleve-
ring van de woningen begin 
2024 zal zijn.

Winterdijk 14
Bron: Mozaïek Wonen

Wonen op de Winterdijk bete-
kent wonen in een levendig en 
betrokken wooncomplex waar 
iedereen oog heeft voor elkaar 
en waar bewoners zich verbon-
den voelen met elkaar en hun 
omgeving. De huurders onder-
houden contact met elkaar en 
organiseren  naar behoefte zo 
nu en dan samen bewoners-
activiteiten. De nadruk ligt op 
samen leven en omkijken naar 
elkaar. 

De huurders vormen samen 
een (nog op te richten) woon-
vereniging zodat iedereen een 
steentje kan bijdragen aan 
het samen leven en het creë-
ren van een levendige bewo-
nersgroep. Dit betekent dat 
de vereniging zorgt voor een 
nette recreatie- en wasruimte 
en ervoor zorgt dat activiteiten 
worden georganiseerd om de 
bewoners te verbinden. Tevens 
zorgt zelfbeheer er voor dat de 
bewoners zich meer verbonden 
voelen met  elkaar en met de 
activiteiten die georganiseerd 
worden voor de gemeenschap. 
Hiervoor zoeken we jongeren 
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selectie gemaakt van huurders 
die op de woningadvertentie 
reageren en geschikt zijn voor 
de	betreffende	woning.	Vervol-
gens worden de geselecteerde 
kandidaten benaderd om een 
motivatieformulier in te vullen. 
Op basis van de verstuurde 
motivatieformulieren maken we 
een tweede selectie van kan-
didaten. Met deze kandidaten 
plannen we een individueel in-
takegesprek in. Houd Woning-
net in de gaten om te zien of er 
een woning vrij is.

die naast hun huurderschap 
iets willen bijdragen aan het 
project en deel willen uitmaken 
van een van de nog op te rich-
ten werkgroepen. Denk hierbij 
aan een activiteitencommissie, 
tuincommissie of klusteam. 
Meer informatie hierover hoor 
je tijdens de selectieprocedure.

Ontmoetingsruimte
Centraal onderdeel van het 
woonconcept is de collectieve 
ontmoetings- en recreatieruim-
te. De ontmoetingsruimte heeft 
als doel om bewoners bij elkaar 
te brengen en kan worden 
gebruikt voor het organiseren 
van activiteiten. Naast de ont-
moetingsruimte is er ook een 
werkruimte voor de allround 
beheerder van Mozaïek Wonen. 
De woonvereniging neemt de 
ontmoetingsruimte in beheer.

Voor wie?
Alle woningen aan de Winter-
dijk worden verhuurd middels 
tijdelijke contracten. De soor-
ten tijdelijke huurcontracten die 
toegepast worden zijn 5 jaar 
durende contracten voor jon-
geren (18 tm 22 jaar), starters 
(23 t/m 27 jaar). Je bent zelf 
verantwoordelijk om op tijd een 
nieuwe woonruimte te vinden.

De woningen:
Er worden 7 studio's / eenka-
merwoningen aangeboden voor 
jongeren van 18 tot en met 
22 jaar. Er worden 18 tweeka-
merwoningen aangeboden aan 
startende jongeren van 23 tot 
en met 27 jaar. De woningen 
worden aangeboden op wo-
ningnet en huurders worden 
geselecteerd op basis van hun 
motivatie. De overige wonin-
gen worden gereserveerd voor 
spoedzoekers en mensen met 
begeleiding op maat.

Aanmelden
De toewijzing van de woningen 
aan de  Winterdijk verloopt 
net iets anders dan bij andere 
woningen. Vanwege de speci-
fieke	eisen	die	komen	kijken	
bij het huren, wordt er gebruik 
gemaakt van een selectie-
procedure. Hierbij wordt een 

Bouwactiviteiten 
Stationsplein
Door John Hexspoor, lid wijkteam

Begin juni zijn de grotere deel-
projecten op het stationsplein 
en de directe omgeving weer 
opgestart.

Als eerste werd het Bouwmees-
terplein aangepakt. Dit deelpro-
ject, wat met name bestaat uit 
het herbestraten en het maken 
van een enorme plantenbak, 
nadert inmiddels zijn voltooiing. 
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Sinds 2020 wordt er gewerkt 
aan het Zuidelijk Stationsge-
bied. De opknapbeurt is duide-
lijk zichtbaar door onder andere 
een	nieuwe	fietsenstalling	en	
een heel nieuw busplein. Kunst 
mag hier natuurlijk ook niet in 
ontbreken. Een half jaar gele-
den werden kunstenaars opge-
roepen hun ontwerp voor het 
gebied in te zenden. Na een in-
tensief traject werd Atelier ARI 
op dinsdag 8 juni uitgeroepen 
tot de gelukkige winnaar, met 
hun kunstwerk De Telepoort. 
Het kunstwerk zal tijdens het 
jubileumjaar Gouda750 in 2022 
worden onthuld.

Gekozen door Gouwenaars
Vanuit alle 128 inzendingen 
werden er eind april 3 kunste-
naars door de kunstcommissie 
geselecteerd. De kunstcommis-
sie bestaat uit Marc de Beyer, 
directeur Museum Gouda, 
Marien Brand, kwartiermaker 
Gouda750 en wethouder kunst 
& cultuur Thierry van Vugt. 
Daarna waren de inwoners aan 
zet. In een gesprek met de 
kunstcommissie gaven inwo-
ners punten aan de ontwerpen. 
De kunstcommissie voerde ook 
gesprekken met diverse school-
klassen op basis-, middelbaar 
en speciaal onderwijs. Daar-
naast werden het kindercollege, 
willekeurige huishoudens en de 
adviesgroep van het Zuidelijk 
Stationsgebied betrokken.

Overige bouwplannen

Op dit moment is er geen 
nieuws te melden over de 
bouwplannen op het Lombok-
terrein en de verbouwing van 
de volière.

Omleidingen en verkeers-
hinder
Vervolgens zal het deelproject 
ter hoogte van de “Leeuwen-
poort” worden aangepakt. Dit 
heeft als consequentie dat er 
een moment zal zijn, voorals-
nog één dag dat het vrachtver-
keer door het park zal moeten 
rijden omdat de Vredebest dan 
niet beschikbaar/bereikbaar is. 
Vanaf eind september zal het 
project verder richting station 
opschuiven. Vanaf dat moment 
zal er dan ook voor een langere 
periode (vracht)verkeer van en 
naar het Lombokterrein via het 
park moeten rijden. De project-
leider heeft mij verzekerd dat 
alle betrokkenen volledig op de 
hoogte zijn van de kwetsbaar-
heid van de te volgen route 
maar dat het verplaatsen via 
het park de enige mogelijk-
heid is. Tijdens het werk zal 
periodiek informatie verstrekt 
worden over de planning en fa-
sering en zullen de omleidingen 
met borden op straat zichtbaar 
worden gemaakt. 

Zo rond het eerste kwartaal 
van 2022 nadert het project 
zijn voltooiing. Precies op tijd 
om bij de aanvang van Gou-
da750 het Stationsplein en di-
recte omgeving in haar nieuwe 
glorie te kunnen presenteren. 
Dat het voor een aantal bewo-
ners van onze wijk de nodige 
zorg en hoofdbrekens heeft ge-
kost zullen weinige toekomstige 
bezoekers/gebruikers van het 
Stationsplein zich realiseren. 

Historische elementen als 
inspiratiebron
Uiteindelijk behaalde Atelier 
ARI, een kunstenaarsduo uit 
Rotterdam, de meeste punten 
met hun ontwerp De Telepoort. 
Zij mogen hun kunstwerk in 
het Zuidelijk Stationsgebied 
gaan realiseren. Als architect 
en kunstenaar maken Joyce de 
Grauw en Paul van den Berg 
creaties die op het snijvlak lig-
gen van kunst en architectuur. 
De vormgeving van Goudse 
historische elementen vorm-
den een inspiratiebron voor het 
schetsontwerp van de Tele-
poort, zoals het gewelfde dak 
van de Burgerhal van het stad-
huis, de open paviljoen-struc-
tuur van de Visbanken en de 
portalen van de St. Janskerk.
Leerlingen reageren verheugd: 
“iconisch en cool voor foto’s”, 
“mooie koppeling tussen de 
oude vormen van gewelven en 
een futuristisch gevoel door de 
spiegelingen”. Een inwoner laat 
weten: “De Telepoort laat de 
verscheidenheid van de reizi-
gers zien door het in facet ge-
plaatste spiegelplafond.” En het 
kindercollege: “De Telepoort 
voelt als een optische illusie.”

Het schetsontwerp wordt 
uitgewerkt	tot	een	definitief	
ontwerp op basis waarvan het 
kunstwerk gemaakt wordt. In 
het voorjaar 2022 zal het werk 
geplaatst worden in het ver-
nieuwde stationsgebied.

Kunstwerk Stationsplein
Bron: Gemeente Gouda
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Vogels in de wijk: het kauwtje
Door Marijke van Ittersum

Tijdens de Nationale Vogeltel-
ling van 2021 is het kauwtje 43 
keer gesignaleerd in onze wijk. 
Maar als ik nu uit het raam kijk, 
zie ik er zo tien op het grasveld 
zitten. De regen van afgelopen 
nacht heeft het grasveld voor 
een deel onder water gezet 
en dan komt er een hoop eten 
naar boven kruipen en daar zijn 
kauwtjes wel in geïnteresseerd. 
Als alles van hun gading op is, 
lopen ze nog even de (nieuwe) 
vuilnisbakken na – alleen maar 
voor de zekerheid – en dan 
vliegen ze met z'n tienen weer 
opgewekt weg. 

De kauwtjes (Corvus monedu-
la) behoren tot de kraaiachti-
gen en daarvan komen er vier 
voor: kauwtjes, kraaien, roeken 
en raven. Het kauwtje is de 
kleinste van deze familie. Hij 
heeft een grijze hals en licht-
blauwe ogen. Maar hoe ouder 
het kauwtje, hoe lichter de 
kleur van zijn ogen. De vogel 
weegt ongeveer een half pond, 
is iets meer dan 30 cm lang en 
heeft een spanwijdte van 70 
cm. Kauwtjes kunnen best oud 
worden: zo'n vijftien jaar en 
ze zijn in principe monogaam, 
hoewel ze graag in groepen 
leven.     

Kraaien (die ik ook wel in onze 
wijk gezien heb) daarente-
gen zijn helemaal zwart (ook 
hun ogen), anderhalf keer zo 
groot en tweemaal zo zwaar 
als kauwtjes. Ze leven vaker 
alleen. De roeken lijken nog het 
meest op kraaien, maar door-
dat de snavel in een soort kaal 
gebied staat in de kop, lijkt die 
langer. Roeken opereren juist 
wel graag in grote groepen, 
maar ik heb ze nog nooit ge-
zien in de wijk. Raven ook niet. 
Dat zijn echt machtige en ook 
grote vogels. Ze kunnen wel 
twee kilo wegen en naast een 
raaf lijkt een kauwtje wel een 
kabouterbroertje. 

Een beetje merkwaardig is het 
feit dat al deze kraaiachtige 
kra-kra-roepers	officieel	tot	de	
zangvogels behoren. Want als 
je, zoals ik, opgegroeid bent 
met de verhalen van Paulus de 
Boskabouter, dan weet je dat 
Salomo de Raaf nou niet direct 
bekend stond om zijn fraai 
stemgeluid - al dacht hij zelf 
van wel. Dat is bij het kauwtje 
niet anders. Hoewel die veel 
verschillende geluiden kan ma-
ken, houdt hij het toch vaak bij 
een kra-kra. Maar misschien let 
ìk wel niet goed genoeg op! 

Wel is onderzocht en bewezen 
dat deze vogelfamilie bijzon-
der intelligent is. Omdat het 
kauwtje relatief de grootste 
herseninhoud heeft, is hij waar-
schijnlijk het slimste. Zo heb-
ben onderzoekers uitgevonden 
dat ze een soort taal hebben 
waarbij ze met elkaar kunnen 
communiceren over veel meer 
dan alleen waar-kan-ik-wat-te-
eten-vinden. En er zijn proeven 
gedaan met voedsel in een 
kooitje. Die hebben aangetoond 
dat kauwtjes niet alleen werk-
tuigen gebruiken om voedsel 
dat net buiten hun bereik ligt, 
naar zich toe te slepen, maar 
ook dat ze twee stokjes in el-
kaar schuiven om zo een langer 
werktuig te kunnen maken. 

Kauwtjes maken jaarlijks een 
nest, het zijn holenbroeders. 
Maar behalve in boomholtes, 
nestelen ze ook in schoorste-
nen en onder dakpannen. Nest-
kasten van grote vogels (zelfs 
uilen) worden gekraakt, zonder 
enig aanzien des persoons. En 
zo komen we bij een minder 
positief punt: kauwtjes heb-
ben een slechte reputatie. Ze 
eten namelijk alles. Ze strijken 
schaamteloos neer op voeder-
tafels en jagen direct alle an-
dere vogels weg. Ze plunderen 
in het volle daglicht alle moge-
lijke vogelnesten en ze halen 
met graagte vuilnisbakken en 
plastic afvalzakken leeg. En de 

troep opruimen, ho maar! 

Nu de coronamaatregelen 
versoepeld zijn en er meer 
afval in de wijk ligt, is het dus 
ook geen wonder dat er meer 
kauwtjes zijn, die zich tegoed 
doen aan resten patat, pizza 
en de hoeveelheden brood, die 
nog steeds door mensen bij de 
vijvers gedumpt worden. Maar 
je moet ook niet verbaasd op-
kijken als een kauwtje probeert 
het beleg van je boterham te 
stelen als je even naar bin-
nen loopt om een beker thee 
te halen en je welverdiende 
lunch nog op je balkon of in de 
tuin staat. Tja, zulk gedrag is 
natuurlijk niet echt bevorderlijk 
voor je imago. En dat is jam-
mer, want kauwtjes zijn grappig 
en slim en je kunt nog vriend-
schap met ze sluiten ook. En 
dat is best heel bijzonder. 

Wijkkrant Nieuwe Park                             juni - juli 2021
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Huisjesmelkers belagen bewoners van de 
blokwoningen en de winterdijk

Naar aanleiding van boven-
staand probleem heeft de 
voorzitter van het wijkteam op 
1 juni jl. de volgende brief naar 
wethouder Tetteroo gestuurd:

Geachte heer Tetteroo,

In het afgelopen jaar zijn re-
gelmatig huizen van de Blok-
woningen en de Winterdijk 
gekocht door investeerders of 
te wel “huisjesmelkers”. De 
bewoners worden agressief 
benaderd door tussenpersonen 
die het huis dan doorverhuren 
aan Poolse werknemers of door 
Polen rechtstreeks. Ze komen 
aan de deur of doen briefjes 
in de bus, met de vraag of het 
huis te koop is. Daarbij wordt 
ook gelijktijdig een koopprijs 
genoemd.

Als voorbeeld: dit weekeinde 
werd ik gebeld door een van de 
bewoners van dit deel van de 
wijk Nieuwe park, die al tien-
tallen jaren in de wijk woont 
en wiens buren sinds een tijdje 
ook Polen zijn. Hij vroeg mij 
als voorzitter van het wijkteam 
Nieuwe Park of ik hem kan hel-
pen. Vandaar deze brief. 
De zaak zit zo: afgelopen week 
kreeg hij van een onbekend 
Poolse familie met een kind-
je een aanbod om zijn huis te 
kopen inclusief de prijs die ze 
ervoor willen betalen. De be-
woner voelt zich echt bedreigd 
door de agressieve/directe 
manier van doen. Hij denkt er 
nu over om weg te gaan uit 
de wijk, omdat het plezier van 
het wonen in de wijk voor hem 
voorbij is. Hij is ten einde raad.

Op zich is er niets mis mee als 
mensen een koopaanbod doen, 
maar niet door met name de 
“huisjes melkers”, die in deze 
huizen een aantal Polen (6-8 
per huis) laten wonen. Als 
deze mensen enkele jaren hier 
zouden gaan wonen zou het 
nog niet verstorend zijn voor 

de buurt. Zij worden bewoners 
van de wijk net als ieder ander 
met dezelfde rechten en plich-
ten. Maar omdat deze Polen er 
meestal niet langer dan drie 
maanden wonen en dan weer 
teruggaan naar Polen en hun 
plaatsen dan weer worden 
ingenomen door een contin-
gent nieuwe Polen blijkt in de 
praktijk dat zij zich heel weinig 
van hun omgeving aantrekken, 
in het weekeinde vaak dron-
ken zijn, lawaai maken en veel 
parkeerplaatsen van de oude 
wijkbewoners innemen. Deze 
verschijnselen veroorzaken er-
gernis en woede bij de andere  
bewoners, die er soms al meer 
dan vijftig jaar daar wonen.

We hebben dit probleem ook 
al een maand geleden via een 
artikel in het AD gemeld, maar 
van niemand hebben we enige 
reactie gekregen. Wel stond er 
in het artikel dat u ook door het 
AD gebeld bent, als wethouder, 
en dat toen gezegd is dat er 
gewerkt wordt aan een nieuwe 
regelgeving, die deze praktij-
ken moeten tegengaan.

Mijn vraag is:
•	 hoe serieus is het opzetten 

van zo’n nieuwe regelge-
ving? 

•	 hoe lang gaat het nog 
duren voor deze in werking 
gaan treden?

•	 en tenslotte zijn er op korte 
termijn stappen te zetten 
(als voorloper op de nieuwe 
regeling) om deze praktij-
ken te stoppen?

Tenslotte hoorde ik onlangs 
in het nieuws dat de 7 grote 
steden dit probleem van huis-
jesmelkers willen gaan aan-
pakken. Misschien dat Gouda 
zich bij het initiatief van deze 
steden kan aansluiten.

Met vriendelijke groeten,
Peter Schönfeld
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Plastic Afval
Door Buurtpreventie

Help de straat schoon hou-
den en plaats het plastic afval 
“op tijd” op de stoep. Dat wil 
zeggen woensdagavond na 
20.00 uur of donderdagmorgen 
voor 07.30 uur. Dat voorkomt 
aangevreten zakken met als 
gevolg zwerfvuil op straat tot 
grote ergernis van omwonen-
den.

Fietsendiefstal
Door Jeroen Bot, wijkagent

Het	aantal	fietsdiefstallen	laat	
weer een stijging zien. We 
adviseren	om	duurdere	fietsen	
vast te zetten met twee apar-
te sloten, liever niet met een 
ringslot	in	het	vaste	fietsslot.	
We zien dat dieven vaak met 
een loper werken. Dit is een 
gladde sleutel die met wat 
beweging elk AXA slot open 
krijgt. 

Gebruik	dus	behalve	het	fiets-
slot ook een apart, goedge-
keurd kettingslot.
Grote	kans	dat	uw	fiets	wordt	
overgeslagen.
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Reactie van wethou-
der Rogier Tetteroo:

“Parapluplan Wonen
 Het komt nog weleens voor 
dat reguliere woningen worden 
opgekocht en zonder vergun-
ning worden verbouwd voor 
bijvoorbeeld de huisvesting 
van meerdere 1- of 2-persoons 
huishoudens. Hier gaat een 
prijsopdrijvend	effect	van	uit,	
waardoor woningen minder 
gemakkelijk bereikbaar worden 
voor bijvoorbeeld starters. Het 
kan ook leiden tot negatieve 
gevolgen voor het karakter en 
de leefbaarheid van een straat 
of buurt. Denk daarbij aan een 
hogere parkeerdruk van auto’s 
en	fietsen,	druk	op	voorzienin-
gen, op de openbare ruimte of 
(geluid)hinder. Om dit tegen 
te gaan heeft de gemeente 
Gouda een Parapluplan Wonen 
opgesteld. Dit bestemmings-
plan biedt de gemeente een 
instrument om regulerend op te 
treden. Het plan regelt name-
lijk dat woningen in de basis 
alleen bewoond mogen worden 
door 1 huishouden. Daarmee 
wordt het mogelijk om op te 
treden tegen het verkameren 
van woningen of het huisvesten 
van grote groepen personen die 
niet tot 1 huishouden behoren. 
Ook is er in het parapluplan een 
duidelijke regeling voor verhuur 
van woningen aan toeristen 
opgenomen. Daarnaast is het 
overgangsrecht van toepassing, 
dat betekent concreet dat de 
regels uit het parapluplan niet 
gelden voor bestaande, lega-
le gevallen. Het parapluplan 
heeft als voorontwerpbestem-
mingsplan t/m 9 juni 2021 ter 

inzage gelegen en wordt voor 
de zomer voor 6 weken als 
ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd. Gedurende die 
periode kan een ieder zienswij-
zen indienen. De bedoeling is 
om het parapluplan in decem-
ber voor besluitvorming aan de 
raad voor te leggen.

Zelfbewoningsplicht
De Tweede Kamer heeft in 
maart 2021 een wijziging van 
de Woningwet aangenomen, 
waardoor een opkoopbescher-
ming kan worden ingevoerd 
voor bestaande woningen. De 
wijziging moet nog wel worden 
goedgekeurd door de Eerste 
Kamer. Het is nog niet bekend 
wanneer dit gaat gebeuren. In 
de opkoopbescherming  krijgt 
de gemeente de mogelijkheid 
om gebiedsgericht de oneven-
wichtige en onrechtvaardige 
effecten	van	schaarste	aan	
goedkope en middel dure 
koopwoningen tegen te gaan. 
Gemeenten moeten daarvoor 
wel eerst de noodzaak kunnen 
aantonen. Die noodzaak kan 
bijvoorbeeld worden aange-
toond als woningen massaal 
worden opgekocht door beleg-
gers voor de verhuur en waar-
door er schaarste- of leefbaar-
heidsproblemen ontstaan in die 
buurten. Als de problematiek 
en noodzaak kan worden aan-
getoond, kunnen gemeenten de 
opkoopbescherming gebiedsge-
richt invoeren via de huisves-
tingsverordening. Deze route 
zal daarom nog een tijd gelden. 
Daarom heeft de gemeente 
eerder al ingezet op een para-
plubestemmingsplan.”

Goudse Vossenjacht
Door Rik Bos

Misschien is het je wel opge-
vallen dat het op zaterdag 29 
mei tussen 3 en 5 uur lekker 
druk was in onze wijk. Kin-
deren,	lopend	of	op	de	fiets,	
ouders met kinderen, buurt-
bewoners en andere 
enthousiastelingen hebben 
meegedaan aan de Goudse 
Vossenjacht. 

Naast onze wijk was het ook 
mogelijk om in Gouda Oost op 
Vossenjacht te gaan. In beide 
wijken waren er 12 vossen, 
van dino’s tot muzikanten en 
van astronauten tot barones-
sen. De jagers konden hun 
stempelkaart laten stempelen 
bij de vossen en met een volle 
stempelkaart met 10 stempels 
kon er een prijsje worden op-
gehaald bij de Goudse Feest-
winkel. Het was een groot 
succes, want er zijn ruim 350 
prijsjes opgehaald!

Ook was er een prijs voor de 
leukste vos, deze is gewonnen 
door Aty Veldhuizen, ze liep 
als verdwaalde toerist in Gou-
da Oost. ‘Erg leuk. Ik voel me 
helemaal vereerd.’ aldus Aty.

We hebben het al over een 
nieuwe Vossenjacht. Wil je 
meer informatie of wil je 
graag meehelpen of meedoen 
bij de volgende Vossenjacht? 
Kijk dan op goudsevossen-
jacht.nl
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Eén Stolperstein voor de Kattensingel 42
Door Soesja Citroen

Op dit adres woonde Simone 
Mogendorff	ooit	26	jaar	samen	
met haar ouders en zus. Zij 
overleefden, maar Simone werd 
niet ouder dan 27 jaar.

Vader Izak (Ies) kwam uit 
Gouda, moeder Sara Meijer 
uit Oudewater. In 1914 trouw-
den ze in Gouda. Simone 
werd geboren op 26 augustus 
1915, zus Nannie kwam in mei 
1919. Ies dreef samen met 
zijn broers Bram en Jacques de 
huidenhandel Interlapin aan de 
Karnemelksloot.

Simone was heel intelligent, 
aldus haar zus. Ze zat op het 
Stedelijk Gymnasium, was 
opgeleid als onderwijzeres en 
ongehuwd. Op een portretfoto 
die Nannie opstuurde, kijkt de 
knappe jonge vrouw bedacht-
zaam in de verte. Reinier Goud 
toonde dezelfde foto op Joods 
Monument. 
Door hem kwam ik op het 
spoor van Katrien van der Meu-
len-Davids, zijn schoonmoe-
der en Simones hartsvriendin. 
Via de Joodse Jeugdfederatie 
raakten de twee begin jaren 
dertig hecht bevriend. Op een 
foto uit circa 1932 zie je hen in 
mooie lichte zomerjurken op de 
Amstelkade in Amsterdam. Op 
een andere foto staan naast de 
twee vriendinnen ook nog zus 
Nannie en de nichtjes Carla en 
Hetty	Mogendorff	uit	de	Van	
Swietenstraat. Een ontwape-
nende maar ook treurige foto, 
als je beseft dat naast Simone 
ook Carla vermoord werd. 

De deportaties van de Joden 
waren al een paar maanden 
aan de gang, toen begin sep-
tember 1942 het huis op de 
Kattensingel werd gevorderd. 
Het echtpaar liet zoveel moge-
lijk spulletjes opslaan. 

Op 1 oktober 1942 vermeldt 
het Algemeen Politieblad een 
opsporingsbericht voor de 
gezinsleden. Ook de nichtjes 
Carla en Hetty en hun ouders 
staan in het bericht. Beide 
gezinnen waren ondergedoken. 
Simone kwam in Ammerstol 
terecht bij Ds. Hugenholz, de 
‘rode dominee’. Daar zat ze 
acht maanden verborgen. 
Op 9 juni 1943 werd ze hier 
gearresteerd door leden van de 
Colonne Henneicke, een groep 
Jodenjagers. Via de Holland-
sche Schouwburg in Amster-
dam werd Simone op de 14de 
juni vastgezet in kamp Wester-
bork. Twee weken later volgde 
haar deportatie naar Sobibor. 
Daar werd ze direct vermoord 
op 2 juli 1943. 
Simones ouders en zus over-
leefden de oorlog. Toen Nannie 
weer thuis kwam stond de deur 
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van het huis open en stonden 
overal kantoormeubelen van de 
Duitsers. Hun eigen opgeslagen 
spullen waren nog in de opslag. 
Knechts van Interlapin hielpen 
om de rotzooi op te ruimen. 
Vier weken later kwamen haar 
ouders terug. Vader les ging 
weer aan het werk. De ouders 
kwamen nooit over de moord 
op Simone heen. 
Nannie werkte na de oorlog 
nog een paar jaar als apothe-
kers-assistente bij haar oude 
werkgever Paris op de West-
haven, daarna zocht ze haar 
toekomst in de pas opgerichte 
staat Israël. Daar trouwde ze 
en bereikte in 2019 de honderd 
jaar. Blij, dat haar zus recht is 
gedaan met een Stolperstein 
voor hun vroegere ouderlijk 
huis en dankbaar dat er kad-
diesj is gezegd bij de plaat-
sing. 
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Verkeer in de wijk

VerkeersCirculatie
Plan
Door Jan Willem Eelkman Rooda

In de wijkkranten van vorige 
maanden heb ik aangegeven 
dat er gewerkt wordt aan het 
VerkeersCirculatiePlan (VCP).
Dat plan is in concept vastge-
steld in maart en er zijn twee 
webinars gehouden om het 
aan belangstellenden uit te 
leggen. Vervolgens was er een 
mogelijkheid om zienswijzen 
in te dienen. Ook namens het 
Wijkteam is dat gedaan. In 
totaal zijn er 115 zienswijzen 
ingediend die door de gemeen-
te en adviseurs in een week 
beantwoord zijn. In juni was 
er een inspreekavond, met 25 
sprekers, waaronder ikzelf; 
aandachtspunt van het Wijk-
team was vooral dat de wijk 
als sector afgesloten wordt van 
de rest van de stad en maar 
zeer beperkte in- en uitvals-
mogelijkheden kent, plus een 
vrijwel zekere grote toename 
van sluipverkeer.

Vervolgens is er welgeteld één 
uur een debat geweest in de 
gemeenteraad 28 juni en is op 
30 juni het VCP in zijn geheel 
aangenomen met 26 voor 
en 8 stemmen tegen (50+, 
Gouda Positief, PvdD en SP). 
De wethouder wilde alleen in 
zijn geheel voor of tegen laten 
stemmen en geen verdere nu-
anceringen of aandachtspun-
ten aan laten geven.
Centrale punt van tegenstem-
mers was o.a. dat er geen 
draagvlak is aangegeven, 
maar dat een belangenafwe-
ging -voor de coalitie en de 
coalitiepartijen- plaatsgevon-
den heeft. Coalitiepartijen 
gaven aan, dat het feit dat 
maatschappelijke groeperingen 
hebben deelgenomen aan het 
participatietraject, automatisch 
betekent dat er draagvlak is 
voor de -doorgedrukte- oplos-
singen.
Tegen het eind van het parti-

cipatietraject hebben de ad-
viseurs zich ingespannen om 
de voorgestelde maatregelen 
te verdedigen en bezwaren 
te bagatelliseren; dat is iets 
dat ze niet hadden behoren te 
doen. Een adviseur geeft opties 
aan, met voor- en nadelen, en 
laat het aan de beslissers om te 
beslissen. Nu werd er door hun 
meningen de vrijheid van de 
beslissers ingeperkt: hoe durf 
je tegen het advies in te gaan!
Een professionele adviseur 
onthoudt zich van dat soort 
teksten.

We moeten afwachten in 
hoeverre, tegen de tijd dat de 
Kattensingel afgesloten gaat 
worden, er nog met de bewo-
ners en Wijkteam gesproken 
gaat worden.

In de tussentijd zitten de 
bewoners van de Kattensingel 
met een trillende grond, scheu-
ren en met een gemeente die 
verantwoordelijkheid hiervoor 
probeert te ontlopen. Weet u 
wel zeker dat het niet de slech-
te staat van uw fundering is, 
kunt u bewijzen dat het de bus-
sen en vrachtauto’s zijn die dit 
veroorzaken enz, enz., kortom 
Groningse toestanden.

De vergadering van de ge-
meenteraad is terug te kijken 
op https://gouda.bestuur-
lijkeinformatie.nl/Agenda/
Index/13821f99-6174-4ba3-
8f48-01db367e35b7.

Een uitgebreide uitleg over het 
proces, met achterliggende 
plannen, is beschikbaar via de 
https://www.gouda.nl/gouda-
werkt-aan-de-stad/verkeerscir-
culatieplan/ 

Winterdijk en Noot-
hoven van Goor-
straat afgesloten
Door Buurtpreventie

De beschoeiing rond de vijvers 
in het park wordt vakkundig 
aangepakt. Ook de beschoeiing 
langs het smalle deel van de 
Winterdijk krijgt een grondige 
opknapbeurt. Het gevolg is dat 
deze	fiets-	en	looproute	afge-
sloten is t/m 23 juli.

Het viaduct dat het Stations-
plein met de Noothoven van 
Goorstraat verbind is afgeslo-
ten  voor auto- en vrachtver-
keer vanwege betonrot. Het is 
nog niet bekend wanneer het 
viaduct weer opengaat.
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Dit keer heb ik een gesprekje 
met George (uitgesproken als 
Sjors) Kroon. Ik zal hem in dit
stukje verder Sjors noemen. 
Sjors is in Noordwijkerhout ge-
boren en woont al weer 19 jaar 
in Gouda.

Aanvankelijk in Bloemendaal op 
een paar plekken maar is sinds 
5 jaar neergestreken in het 
Rode Dorp. En dat bevalt goed.
Als ik door hem binnengelaten 
wordt, met een elleboogje, ik 
had mijn hand al uitgestoken,
fout!, lopen we gelijk door naar 
de tuin. Met alle versoepelingen 
en inmiddels twee injecties
gehad hebbend, ben ik inmid-
dels wat vrijer in mijn bewegin-
gen geworden merk ik. Maar
Sjors is voorzichtig. Hij is afge-
lopen	najaar	flink	ziek	geweest,	
corona, en heeft zelfs nog 13
dagen in Groningen! in het 
ziekenhuis gelegen. Men wilde 
hem daar 14 dagen houden 
maar Sjors was het beu, zover 
weg, hij wilde weer naar huis. 
En dan krijg je nog de hele na-
sleep van moe zijn, een beetje 
warrig in het hoofd, herstellen 
kost veel tijd. Corona, als je 
het gehad hebt weet je het, is 
een gemeen virus waar je lang 
last van houdt.

Dus	wij	konden	fijn	in	de	tuin	
zitten wat ook weer wat veiliger 
is	natuurlijk.	Ik	zeg	fijn	in	de
tuin zitten want, ook al is de 
tuin klein, het is een lust voor 
het oog. Er is veel te zien aan
diversiteit. Veel wilde bloemen. 
Een vuurdoorn, daar houden 
de mussen van zegt Sjors want 
door al die doorns kunnen er 
geen katten inkomen.

Sjors heeft altijd in de zorg 
gewerkt. Hij heeft daarnaast ‘s 
avonds de kunstacademie, de
KABK,	richting	fotografie,	ge-
volgd. Vijf jaar lang, vijf avon-
den in de week. Ik heb ook de
kunstacademie gedaan. Rich-
ting modevormgeving. De eer-
ste twee jaar ‘s avonds. Ik ken
het dus, vijf avonden in de 

week, na je werk, met je map 
naar school. En dan nog je
huiswerk. Maar ik ben in het 
derde jaar overgestapt naar de 
dagschool, wat een verschil,
wat een zeeën van tijd!, en 
het zo verder afgemaakt. Dus 
Sjors, petje af!
Dit is het eerste petje af.

In de zorg werkte Sjors veel op 
zorgboerderijen in Noordwijker-
hout, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Lekkerkerk met mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Daar kon hij met ze in de tuin
aan de slag. Hij weet veel van 
planten en bloemen, kent ook 
hun, vaak Latijnse, namen.
Ook heeft hij daar veel met 
paarden gewerkt. Paardrijles 
gegeven.
Dit is het tweede petje af.

Sjors houdt ook veel van 
bomen. Maakt zich sterk voor 
bomen in een kleine tuin.
Sjors komt graag adviseren hoe 
je een tuin(tje) groener kan 
maken onder het motto stenen
er uit, groen er in. Dit is een 
initiatief van de stichting Steen-
breek waar Sjors ambassadeur
van is. Bekend voorbeeld in-
middels bij hem om de hoek in 
de Parkstraat is het parkje dat 
onder zijn begeleiding is opge-
zet. Daar heeft Sjors al eens 
over geschreven in de wijk-
krant. Het valt onder de cate-
gorie ‘tegeltuintje’, wat je aan 
kunt vragen bij de gemeente. 

Als je je bv wilt ontfermen over 
een boomspiegel. Het stukje 
grond waar de bomen in staan 
die geplant worden in de wijk. 
Zo’n boomspiegel kun je zorg 
voor gaan dragen. Je kunt 
er wilde bloemen inzaaien of 
vaste planten inzetten, naar 
eigen smaak en keuze. Als je 
het aanvraagt bij de gemeente 
komt er een nieuwe stoeptegel 
in het trottoir naast de boom. 
Een witte tegel met het op-
schrift ‘groen moet je doen’.
Doen!
Derde petje af.

Sjors is inmiddels gepensio-
neerd maar zit helemaal niet 
stil zoals hier boven al te lezen 
valt. Hij wilde vrijwilligerswerk 
doen in de wijk, deed mee aan 
een NLdoet dag en leerde zo 
Manon Vonk kennen. Door haar 
is hij inmiddels als vrijwilliger 
aan het werk in de volière en 
in het Van Bergen IJzendoorn-
park waar iedere eerste zater-
dag van de maand in gewerkt 
wordt. 
Vierde petje af.

Ik heb geen petje meer over.
Hartelijk bedankt voor dit ge-
sprek Sjors.
Ik hoop dat veel mensen advies 
aan je gaan vragen over wat ze 
kunnen doen om hun tuintjes 
groener te krijgen.

Buurtpraat – George Kroon
Door Tineke Mocking



13

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 
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Boombordjes vervangen
Door Buurtpreventie

Het boombordje van de beuk, de zomereik, de 
treurwilg en de zilveresdoorn waren er slecht 
aan toe en zijn door Han en Stefan vervangen. 
Het wijkteam is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van een gedeelte van de Boomroute die 
loopt van Houtmansplantsoen naar Van Bergen 
IJzendoornpark. 

GoudApot heeft bijgedragen in de kosten van de 
nieuwe boombordjes. Bedankt!
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Aan de Winterdijk op nummer 
6a is sinds september 2020 
Kinderdagverblijf De Puzzel-
stukjes gevestigd. Hanlar Bahsi 
en Janneke Hoeksel zijn de 
“directeuren” van dit spiksplin-
ternieuwe kinderdagverblijf.

Hanlar vertelt dat zij acht 
maanden hebben gezocht naar 
een geschikte locatie en toen 
viel hun oog op dit half leeg-
staande schoolgebouw. Ideaal 
voor een kinderdagverblijf. Om 
ook van buiten de wijk Nieuwe 
Park kinderen aan te trekken 
zijn zij een haal- en breng-
service gestart. De haal- en 
brengservice biedt uitkomst 
voor ouders die zelf geen kans 
zien om hun kind te brengen 
en/of op te halen. Een mede-
werker verzorgt deze speciale 
“busdienst”.

Met de kinderen op stap
De kinderen vallen op in hun 
gele hesjes en petjes met het 
puzzelstukjes-logo.
Een bezoekje met de bus aan 
Geitenboerderij ‘t Geertje in 
Zoetermeer is een feestuitje.
Een wandeling met de bol-
derkar naar het centrum van 
Gouda wordt altijd beloond met 
een kaasstengel. Het park met 
de volière en het speeltuintje 
zijn ook favoriete plekjes van 
de kinderen.

Het gebouw
Het kinderdagverblijf deelt het 
schoolgebouw met basisschool 
Park en Dijk. De eerste etage 
is het domein van het kinder-
dagverblijf. Hier zijn drie grote, 
lichte ruimtes en een aparte 
slaapruime ingericht. Verder is 
er een buitenspeelplaats met 
een grote zandbak. De vier 
kippen hebben een eigen speel-

Wijk in bedrijf - KDV de Puzzelstukjes
Door: Trudie Galama

plaats met een fraai kippenhok. 
Het konijn kijkt vanuit zijn hok 
nieuwsgierig toe.



Kindergroepen
Er zijn twee verticale groepen 
met kinderen van 0 – 4 jaar 
en een horizontale groep met 
kinderen van 2 – 4 jaar. Na de 
zomervakantie komt er een 
tweede horizontale groep bij.
In de planning staat ook dat ze 
willen gaan werken met baby- 
en kindergebaren. Hierin zullen 
de medewerkers geschoold 
worden en ook de ouders zullen 
hierin betrokken worden. Hier-
mee zullen een hoop frustraties 
worden weggenomen doordat 
het kind door middel van geba-
ren kan aangeven wat hij of zij 
wil. 

Het KDV werkt met Uk & Puk. 
Deze methode stimuleert de 
brede ontwikkeling van 0- tot 

4-jarigen door actief spel. Het 
is een totaalprogramma voor 
baby's, dreumesen en peuters.
Kinderen die een taalachter-
stand hebben krijgen extra 
ondersteuning. Er wordt dus 
maatwerk aangeboden, toege-
sneden	op	de	specifieke	fase	
waarin het kind zich bevindt. 
De erkenning is er nog niet 
maar zal spoedig worden toe-
gekend. Er wordt al wel met de 
methode gewerkt.

Kan het kinderdagverblijf 
nog groter groeien?
Wij kunnen nog uitbreiden, 
zegt Hanlar. Wij hebben ruimte 
voor max. 45 kinderen.

Goed nieuws dus voor toekom-
stige wereldburgers.

Het Bankje
Door Trudie Galama

Ik ontmoet Dick Jaspers op het bankje bij de zonnewijzer. Omdat hij 
te vroeg is voor zijn afspraak in Gouwestaete is hij het park ingelo-
pen. 

Binnenkort gaat hij verhuizen. Hij heeft jarenlang aan de andere 
kant van Gouda gewoond, als kind op de Burgvlietkade en later in 
Gouda Oost. Maar hij weet zeker dat het appartement hem gaat 
bevallen. Hij kijkt uit over de Gouwe en en hij heeft het park als 
achtertuin. 
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Wijkkrant augustus 
- september
Artikelen graag aanleveren 
vóór 28 augustus bij Trudie 
en Irene  

redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

extra dik zomernummer
heel veel leesplezier



STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

•	 Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Rik Bos, Winterdijk 10-104, rik_bos@hotmail.com
•	 Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, geurtsgeurts@gmail.com 
•	 Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14, debestegastouder1967@hotmail.com 
•	 Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline Veres-

traat - Herman Kievit, Majoor Fransstraat 26, herman5011@hotmail.nl
•	 Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, albertema1@hotmail.com
•	 Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     trudie.galama@hetnet.nl
•	 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat, Venroystraat –Simon Zomer-

dijk, Van Bergen IJzendoornpark 16, simonzomerdijk@gmail.com
•	 Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Petra Lich, Kattensingel 12a, petra.lich@outlook.com
•	 Kattensingel 44c en volgende, Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Fred Wolswijk, Kattensingel 

91, f.wolswijk@kpnmail.nl
•	 Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
•	 Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19,          

tovalogo@planet.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
John Hexspoor
George Kroon 
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Kattensingel 36
Kanaalstraat 11 
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525
john.hexspoor@kpnmail.nl
gqm.kroon@gmail.com
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357

REDACTIE WIJKKRANT

Trudie Galama, en Irene Tielman. Inleveren kopij 
per e-mail: trudie.galama@hetnet.nl en  
i.tielman@gmail.com. 

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts tel: 06 14488093 of 
geurtsgeurts@gmail.com

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant 
kunt u terecht bij Trudie, tel. 0182 523525

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 
2801 CC Gouda, tel. 0182 678939
e-mail: p.schonfeld@caiway.net 
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 
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Op  vrijdag 28 mei is er hard 
gewerkt in de volière. We had-
den een lange lijst met klussen. 
Op een klein klusje na hebben 
we alles gedaan. Dat was een 
hele prestatie want er hadden 
zich niet heel veel vrijwilligers 
gemeld. Gelukkig werkte het 
weer mee. Het was dus geen 
straf om aan deze grote klus te 
werken.  

Op de zaterdag 29 mei is er 
gewerkt in de Groene Speeltuin 
en rondom de Blokwoningen. 
Er stonden heel wat klussen op 
de lijst: de wigwam restaure-
ren, een nieuwe ingang voor de 
tunnel maken en het hek re-
pareren. In de tuinen zijn weer 
nieuwe plantjes geplant en is 
aarde gestort. 

In het kader van de Opschoon-
dag zijn bijenhotels gemaakt. 
De makers van de hotels waren 
er erg enthousiast over, hope-
lijk de bijen  ook. We hebben er 
in ieder geval een aantal prach-
texemplaren bij gekregen. 

NLdoet en Opschoondag
Door Manon Vonk, lid wijkteam
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Stickers ondergrond-
se afvalcontainer
Bewoner Blokwoningen

Misschien was het je nog niet 
opgevallen maar we hebben de 
buurt	een	beetje	opgefluft	met	
grote stickers. We zijn sinds het 
nieuwe afvalbeleid van de ge-
meente (betalen per zak) druk 
bezig de bewoners bewust te 
maken dat het fout is je afval 
naast de ondergrondse contai-
ners te zetten. 

Grasmat met bloemetjes
We zijn gestart met een gezel-
lige actie. We hebben vrolijke 
grasmatten met bloemetjes 
rondom de bakken geplaatst. 
Dat werkte redelijk, maar de 
laatste maanden loopt het de 
spuigaten weer uit.  Kennelijk 
vindt een groot aantal van de 
bewoners het heel gewoon 
om hun afval naast de bak te 
zetten en heeft er geen be-
zwaar tegen op een vuilstort te 
wonen. Dit tot grote ergernis 
van de mensen die dichtbij de 
containers wonen. Zij hebben 
veel overlast van stank, on-
gedierte en troep rondom hun 
huis. Het is langzaam maar 
zeker een onhoudbare situatie 
aan het worden. 

De gemeente komt twee keer 
in de week de troep naast de 
bakken opruimen. Het trieste 
is dat daardoor dit gedrag in 

stand wordt gehouden. 
Sommige bewoners hebben 
een andere oplossing voor hun 
afval. Zij stoppen het gewoon 
in de groencontainer; als je er 
maar vanaf bent! Het gft-afval 
is daardoor onbruikbaar gewor-
den. 

Toch is de gemeente nog 
steeds enthousiast over het 
afvalbeleid net zoals de muizen 
en de ratten in de wijk, nou 
wij wat minder. Sterker nog we 
balen als een stekker! Vandaar 
deze grote stickers die net wat 
minder vriendelijk zijn. Hopelijk 
zet dit mensen aan het denken. 

Tip voor de bewoners: de 
vuilstort is nog geen 5 minuten 
hier vandaan even de Steve 
Biko brug over. Kleine moeite, 
groot plezier, alvast bedankt. 

Nieuwe expositie 
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

De 19e expositie GoudsWerk 
kunt u in juli en augustus be-
zoeken in Gouwestein. 

Henny van Velzen (keramiek), 
Joke Pols (schilderijen) en Else 
Hofstede	(collages	van	stoffen)	
hebben ervoor gezorgd dat er 
weer een prachtige expositie te 

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Wat zijn we blij, weer een 
stapje verder in de strijd 
tegen corona. De richtlijnen 
van het RIVM zijn weer verder 
versoepeld. Het dragen van 
een mondkapje is niet langer 
noodzakelijk, behalve indien 
een medewerker zich langer 
dan 5 minuten binnen de 1,5 
meter afstand van een bewo-
ner bevindt. Bewoners hoeven 
geen 1,5 meter afstand meer 
te houden, dus kunnen weer 
gezellig met z’n vieren aan 
een tafel eten. Daarnaast zijn 
de bewoners van aanleun-
complexen Gouwestaete en 
het Binnenhof weer welkom in 
Gouwestein. Mogen ook deze 
bewoners weer komen eten in 
het restaurant (zij nog wel met 
1,5 meter afstand). Al met al 

gaan we steeds meer naar het 
normale leven terug. En wat 
voelt dat goed. 

Het restaurant is inmiddels niet 
alleen in de ochtend maar ook 
in de middag geopend voor 
bewoners van Gouwestein, 
Gouwstaete en het Binnenhof. 
Bewoners kunnen dan niet 
alleen genieten van een kopje 
koffie/thee,	maar	ook	van	bij-
voorbeeld een glaasje wijn en 
een bittergarnituur. 

Wij zijn blij te kunnen melden 
dat er een nieuwe expositie is 
te bewonderen met werk van 
Joke Pols met schilderijen, col-
lage’s	van	stoffen	van	Else	Hof-
stede en keramiek van Henny 
van Velzen. Het is mogelijk om 
de expositie te komen bekijken, 
u bent welkom met twee of drie 
personen. Ontsmet uw handen 
bij binnenkomst, mondkapje 
hoeft niet meer en meld u even 
bij de receptie. Indien er al 
externen zijn voor de expositie 
is het wellicht mogelijk dat u 
even moet wachten. U kunt te-
recht tijdens de openingstijden 
van de receptie: van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 – 
16.30 uur, zaterdag en zondag 
van 9.30 – 16.00 uur.
Het is nog niet mogelijk om het 
restaurant te bezoeken. 

Kijk ook eens op onze site: 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein



bezichtigen is.
Wilt u al een voorproefje ne-
men, kijk dan op onze website 
www.GoudsWerk.wordpress.
com.

De vrijwilligers van de expo-
sities GoudsWerk, Janny de 
Keijzer en Sjouk Engels heten 
u van harte welkom. Voor meer 
informatie over de kunstwerken 
kunt u contact opnemen met 
de	betreffende	kunstenaar.

De openingstijden van de expo-
sitie zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 uur tot 
16.30 uur en in het weekend 
van 09.30 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie zie: 
Gouwestein Nieuws.

In deze wijkkrant lichten we 
het werk toe van Joke Pols 
en Henny van Velzen-van den 
Berg.

Joke Pols
Mijn schilderijen zijn mijn “ge-
heugensteuntjes”.
Geschilderde foto’s met wa-
terverf, pastelkrijt of acrylverf 
waarin ik geprobeerd heb een 
sfeerbeeld vast te leggen van 
een man, vrouw of kind. 
De jager … observeert het wild 
… schiet niet, maar geniet van 
de natuur.
De visser … één met de oer-
krachten van het woest stro-
mende water.
Dansend, de jonge man alleen 
...
Zo ook de amazone op haar 
paard. Of de vrouw die met 
gulle armgebaren haar ganzen 
te eten geeft.  De jonge vrouw 
in Boekarest die ons een mand-
je bloemen verkoopt, het meis-
je in Peru en de vrouwen met 
gezichtsbedekking in Burundi 
en Iran.
De onweerstaanbaar mooie 
geisha in Kyoto, Japan.  De 
muzikanten, zangers en dan-
sers, wonend in de sloppenwij-
ken van Zuid-Afrika, Namibië, 
Botswana. Allemaal krachtige 
en zelfbewuste mensen.

Ga met me mee op reis en kijk!
e-mail: j.c.pols@hetnet.nl

Henny van Velzen-van den 
Berg 
Na mijn pensionering heb ik 
een opleiding gevolgd bij Stich-
ting SBB Gouda (1 jaar). Stich-
ting SBB is een opleidingsinsti-
tuut voor bijzondere beroepen. 
Zij houdt zich vooral bezig met 
de vakken keramiek en lassen. 
Heel technisch allemaal. Leuk, 
maar ik wilde leuker.
Dus heb ik hierna 2 jaar lessen 
gevolgd bij de vrije Academie 
in Rotterdam. Gezichten maken 
en lijven, dat vond ik span-
nend.

Mijn werk is voornamelijk uit 
gevoel geboren. Ik begin en zie 
wel waar het eindigt.
Boetseren is leuk, maar glazu-
ren is spannend. Je moet toch 
echt afwachten wat de oven in 
combinatie met tijd voor resul-
taat geeft.

Werken met klei brengt me 
veel.
M: 06 2696 9204 en e-mail: 
hennyvanvelzen@ziggo.nl

Henny van Velzen-van den Berg  
Joken Pols
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