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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Stationsplein	en	fietsen	

In	totaal	is	er	plek	voor	ruim	drieduizend	fietsen	
in de stalling. De stalling heeft zeer dikke muren 
gekregen, volgens de bouwers de dikste muren 
van Nederland. “Dus mocht er een trein ontspo-
ren,	dan	staat	je	fiets	veilig”,	werd	tijdens	de	
opening opgemerkt. 

Maar zet je e-bike vast met twee verschillende 
sloten is het advies van de politie. Pas dan staat 
je	fiets,	ook	in	de	stalling,	echt	veilig.	
Parkeer	je	je	fiets	op	het	Stationsplein	buiten	de	
stalling	dan	loop	je	het	risico	dat	je	fiets	wordt	
meegenomen en geparkeerd wordt aan de rand 
van	Gouda.	Tegen	betaling	van	een	fikse	boete	
mag je je eigendom weer meenemen. Een veilige, 
maar dure stalling!

24/9 Opening schaaktafel
24/9 Burendag Blokwoningen en Rode Dorp
24/9 Burendag Crabethstraat/Crabethpark
24/9 We Bike 4 Alzheimer - Zorgpartners/Gouwestein 
1/10    Groenwerkgroep actief in het park
03/10	 Fotopresentatie	“Van	Canada	naar	de	Noordelijke	IJszee”
12/10 Creacafé
19/10 Halloween knutselavond
05/11 Halloween
U leest er meer over in de wijkkrant.

Komende activiteiten in de wijk 
Leuke gelegenheden om elkaar weer eens te zien.

Het Bankje
Door Trudie Galama

Daar zitten ze op het bankje: Jaco, Jos, Eveline, 
George en Rinus. Het is de vaste kern van de 
Groenwerkgroep, die iedere eerste zaterdagoch-
tend van de maand in het park aan het werk is. 

Ze doen uitsluitend werk dat gemeente (nog) laat 
liggen. Ze zijn zeer positief over de  grootscha-
lige nieuwe aanplant in het park, die dankzij het 
regelmatig watergeven goed is aangeslagen.
De Groenwerkgroep is op zoek naar nieuwe col-
lega’s. Iedereen is welkom. Ze kunnen wel wat 
(jonge) handen gebruiken. Kom langs en maak 
een	praatje,	koffie	is	er	ook.

Wie heeft er een klein bootje beschikbaar? 
Op zaterdag 1 oktober gaan ze een eiland op-
knappen en dan is een bootje wel handig om over 
te varen. 
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Bouwplannen in de wijk
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De ontwikkelingen rondom het 
Lombokterrein gaan gestaag 
verder. Het projectteam is druk 
bezig met voorbereidingen om 
een bestemmingsplanwijziging 
in gang te kunnen zetten.

Voortgang transformatie Lombokterrein
Door Nikolina Brkic  - Blauwhoed

Voor het einde van het jaar 
wordt een informatiebijeen-
komst georganiseerd waarin 
het	definitieve	stedenbouwkun-
dige plan wordt gepresenteerd. 

De gemeente zal ook aanwezig 
zijn op deze bijeenkomst.

De projectwebsite van de 
nieuwbouw op het lombokter-
rein staat live. Hierbij hoort ook 
een nieuwe naam; het nieuw-
bouwproject heet PARCOUR.   
Deze naam verwijst naar een 
route	afleggen,	de	stappen	die	
je hebt gezet om op zo’n bij-
zondere plek te komen. Daar-
naast zitten ook park en cour 
(de groene binnenplaats) in het 
woord verstopt. 

Benieuwd naar de website? Kijk 
op: woneninparcour.nl voor 
Nieuwbouw in Gouda centrum, 
wat is jouw Parcour? Op de 
hoogte blijven? Schrijf je dan 
ook in op deze site. 

Voortgang Volière 
Door Manon Vonk

Helaas zijn er nog geen ont-
wikkelingen rondom de verbou-
wing te melden, behalve dat er 
inmiddels wel een afspraak ge-
pland staat over de voortgang. 
We kunnen bijna niet wachten, 
zo benieuwd zijn we of er nou 
echt iets gaat gebeuren. 

Ondertussen zijn we bezig met 
een subsidie aanvraag voor de 
volière. Niet alle zaken wor-
den namelijk betaald door de 
gemeente. Zo zouden we graag 
camera’s in de volière willen 
hebben om ook op afstand te 
kunnen kijken of alles goed 
gaat met de vogels.

Na heel wat telefoontjes en 
mailtjes blijkt de volière nooit 
geregistreerd te zijn in het 
BAG-register. Dit is een regis-
ter waarin alle gebouwen en 
woningen geregistreerd staan. 
Toch best bijzonder dat je als 
volière wel een monument 
bent,	maar	niet	officieel	be-

staat. Inmiddels zijn we door 
de gemeente wel aangemeld, 
alleen nog niet zichtbaar bij 
de internetproviders omdat we 

geen postcode hebben gekre-
gen. Dus probleem nog niet 
opgelost. 
Wordt vervolgd . . . . . . . . . 

Wanneer wordt ons huis gerenoveerd?
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Stationsplein

Metamorfose 
Stationsplein
Bron: gemeente Gouda 
 
Het kan u niet zijn ontgaan. 
Het was feest op vrijdag 8 juli. 
De metamorfose van het Sta-
tionsplein is afgerond met als 
kers op de taart de onthulling 
van de 4 historische beelden 
op	de	oostelijke	fietsenstal-
ling. Sprekers, genodigden en 
belangstellenden verzamelden 
zich tegenover het station op 
het Bouwmeesterplein om de 
officiële	afsluiting	van	de	werk-
zaamheden te vieren.

Belangrijke verbeteringen

Telepoort
Bron: gemeente Gouda

In het najaar wordt op het 
Stationsplein het kunstwerk 
Telepoort geplaatst.
Dit kunstwerk van atelier ARI, 
verwierf de meeste punten 
bij de ontwerpwedstrijd. De 
vormgeving van Goudse histo-
rische elementen vormden een 
inspiratiebron voor het schets-
ontwerp van de Telepoort, 
zoals het gewelfde dak van de 
Burgerhal van het stadhuis, de 
open paviljoen-structuur van de 
Visbanken en de portalen van 
de St. Janskerk.

Wethouder Michel Klijmij-van 
der Laan zei: “Voor het zui-
delijk stationsgebied was de 
opgave tweeledig, namelijk 
het verbeteren van het open-
baarvervoersknooppunt en het 
ontwikkelen van een stadsen-
tree (‘stadsfoyer’). Wij hebben 
de stad actief betrokken bij 
onze plannen. Er is samen met 
bewoners een compleet ont-
werp gemaakt waarbij gebruik 
werd	gemaakt	van	ideeën	van	
het Bewonersinitiatief Zuidelijk 
Stationsgebied. Er is een com-
pact, eigentijds busstation en 
een heel goede oplossing voor 
fietsparkeren	gevonden.	In	
totaal	zijn	er	circa	3000	fiets-
parkeerplekken, verdeeld over 
3 stallingen. Er is meer ruim-
te	voor	fietsers,	voetgangers	
en openbaar vervoer en het 
gebied is autoluwer geworden. 
De 2 monumentale platanen 
zijn behouden en versterken de 
verblijfskwaliteit en de groene 
uitstraling	van	de	omgeving.”

Heeft u de feestelijkheden 
gemist of wilt u de beelden nog 
eens terugzien, kijk dan op: 
https://vimeo.com/729561226 

Vier nieuwe beelden 
op het Stationsplein
Door Marijke van Ittersum

Op 8 juli jl. is het Stationsplein 
zeer feestelijk geopend. Peter 
Schonfeld, onze 'oude' voorzit-
ter van het wijkteam, werd in 
het zonnetje gezet en de wet-
houder (en andere belangrijke 
lieden) hielden hun praatje. 
Voor mij was het hoogtepunt 
echter toch eigenlijk wel de 
onthulling van de nieuwe, oude 
beelden.

Ja, inderdaad, nieuwe en ook 
oude beelden, want van 1948 
tot 1983 hebben deze vier 
beelden trots bovenop het 
station gestaan. Bij de renova-
tie destijds zijn ze verdwenen. 
Maar waar zijn ze dan in de 
tussentijd gebleven? Ze komen 
nu uit het 'parkje' voor het 
Remonstrantse Poortje aan de 
Keizerstraat, waar ze een rustig 
en onopvallend bestaan geleid 
hebben tussen het groen en de 
bomen. 

Deze vier beelden zijn, net 
zoals de andere beelden in de 
nissen aan de buitenkant van 
het station, van de hand van Jo 
Uiterwaal, Nederlands beeld-



houwer (en meubelontwerper). 
Hij leefde van 21 mei 1897 tot 
11 juni 1972. Hij maakte wel 
meer beelden van goden en 
halfgoden uit de Griekse my-
thologie. Dat zien we terug in 
heel wat ander werk van hem 
in, op of bij andere NS-stations 
die ontworpen zijn door Sybold 
van Ravesteyn, een architect 
met wie Uiterwaal vaak samen-
werkte.

Nu rest ons de vraag, maar wie 
zijn deze Griekse godinnen? En 
dat is een beetje een mysterie. 
Waar de vijf andere beelden in 
de nissen boven het station een 
directe link hebben met de stad 
Gouda, geldt dat niet voor deze 
vier.	Men	fluistert	dat	de	twee	
'waterbeelden' Amphitrite uit-
beelden. Zij was de echtgenote 
van Poseidon, de god van de 
zee in de Griekse mythologie. 
Poseidon schaakte haar ooit 
door haar op de rug van een 
dolfijn	te	ontvoeren.	Dat	kun	je	
ook duidelijk zien in het meest 
linkse beeld. Het meest rechtse 
beeld zou ook van Amphitrite 
zijn. Maar een stier komt in het 
verhaal van Poseidon en zijn 
gade niet voor. Of zou er een 
paard uitgebeeld zijn?

De twee middelste beelden 
zouden een afbeelding van Per-
sephone kunnen zijn, zo vertelt 
internet ons in enen en nullen. 
Zij is de godin van de lente. 
Maar waarom draagt zij dan 
een groot zwaard? Persephone 
wordt meestal afgebeeld met 
granaatappelzaadjes, bloemen, 
of een hert. 
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Kortom het is een raadsel, 
waarover het laatste woord 
nog niet gezegd is. Maar ik 
blijf speuren en ik hou u op de 
hoogte!

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Rij mee voor het goede doel 
van Gouwestein. Fietst u mee 
op Burendag, 24 september, 
een	geweldig	fietsevenement	
van Zorgpartners Midden-Hol-
land, Gouwestein? 
Zorgpartners/Gouwestein orga-
niseert	dit	bijzondere	fietseve-
nement om aandacht te vragen 
voor	haar	cliënten	met	demen-
tie. Ieder centrum en onderdeel 
spaart voor een ander doel. 
Meldt u aan voor We Bike 4 
Alzheimer	en	fiets	een	schitte-
rende route langs onder meer 
de centra en onderdelen van 
Zorgpartners (of een andere 
kortere route). Kijk op www.
webike4alzheimer.nl voor alle 
informatie en sponsor het goe-
de doel van uw keuze.

Doneren
Ieder centrum of onderdeel van 
Zorgpartners heeft een goed 
doel gekozen om de zorg of 
het	welzijn	van	de	cliënten	te	
verbeteren. Het wensdoel van 
Gouwestein is: Een verrijdbare 
Tovertafel  https://youtu.be/
xIs9fTMwUE8

Door	mee	te	fietsen	voor	Gou-
westein steunt u het wensdoel 
van Gouwestein. Het is ook 
mogelijk om een los bedrag te 
doneren voor ons wensdoel dit 
kan ook via 
www.webike4alzheimer.nl 

Feest	voor	iedereen
Naast een stempelpost is er 
op de parkeerplaats van Gou-
westein nog meer te doen. Er 
zijn kramen met o.a. haak-
werk, handwerk en creatief met 
zelfgemaakte spullen door onze 
bewoners, bloemstukken, twee-
dehands speelgoed en er is een 
kraam	voor	Israël.		U	kunt	een	
envelop trekken en wie weet 
wint u een mooie prijs!

Daarnaast zijn er heerlijke 
versnaperingen verkrijgbaar en 
kan er uitgerust worden als u 
meedoet	aan	de	fietsroute.	
In het park is een speurtocht 
uitgezet. Leuk voor kinderen. 
Een deelnameformulier kan 
tussen 8.00 – 15.00 uur opge-
haald worden bij Gouwestein 
en kost € 2,00 per persoon.
Om 16.00 uur komt ook het 
Leger des Heils nog optreden 
op de parkeerplaats. Alle ge-
noemde bedragen komen ten 
goede aan het goede doel van 
Gouwestein. 

Wilt u meer informatie over We 
bike 4 Alzheimer? Mail dan naar 
karin.hinke@zorgpartners.nl 

Onthulling van de 4 beelden



Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
COVID 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 Oktober

Artikelen graag aanleveren vóór 13 oktober bij 
Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Afscheid van de 
wijkagent
Door Jeroen Bot

Na 12,5 jaar werkzaam te zijn 
geweest in de eenheid Den 
Haag en Hollands Midden ga ik 
een overstap maken naar de 
eenheid Rotterdam.

Ik heb in mijn periode van 
wijkagent het zeer prettig 
gevonden om in deze wijk 
(Gouda Centrum/West) te 
mogen werken. Dankzij de vele 
vrijwilligers die in het gebied 
Nieuwe Park werkzaam zijn, is 
het voor mij altijd heel makke-
lijk geweest om snel informa-
tie te krijgen. We kunnen dan 
ook terugkijken op een mooie 
samenwerking. 

Vanaf oktober zal ik worden 
vervangen door Rashmad Nan-
hekhan. Hij zal dan tevens mijn 
plaats innemen in de vergade-
ringen van Buurtpreventie.

Het wijkteam en Buurtpreventie 
bedanken Jeroen voor de pret-

Buurtpreventie in de wijk

Zwerfafval
Door Cathelijn Schols

Een aantal jaren geleden toen 
er nog meer etenszaken in de 
Vredebest waren, lag er regel-
matig zwerfafval in onze stra-
ten. Voorheen hoefde je hier 
niet voor te betalen. Maar toen 
er een verrekening plaatsvond 
voor iedere zak die je in de 
container stopte, werd ik geat-
tendeerd op de zwerfafvalpas 
die je bij de gemeente Gouda 
kan aanvragen. 

Nu loop ik vaak een rondje en 
haal in mijn ogen heel veel af-
val op en ik zie ook wat er zich 
afspeelt	in	de	buurt:	zwerffiet-
sen of een verlaten auto die 
er al een lange tijd staat. Het 
is leuk om te doen; je bent 
buiten en lekker in beweging 
+ je maakt een praatje met de 
buren en ik doe het op de mo-
menten dat het mij uitkomt. 

Ik vind het heel belangrijk dat 
de bezoekers en toeristen een 
goede indruk krijgen van onze 
prachtige stad; immers het is 
hier de eerste stap die ze in 
Gouda zetten. Maar ook voor 
de bewoners zelf; een mooiere 
wereld begint bij jezelf.

Renovatie 
Kleiwegbrug 
Bron: gemeente Gouda

Wat	zijn	de	werkzaamheden?

Het brugdek wordt met een 
hijskraan weggehaald om 
te vernieuwen. In de plaats 
daarvan komt een noodbrug. 
Deze wordt met een hijskraan 
geplaatst. De noodbrug kan 
hetzelfde verkeer aan als het 
originele brugdek. Als het 
brugdek is vernieuwd, wordt de 
noodbrug weggehaald en het 
vernieuwde brugdek terugge-
plaatst. Het hijswerk gebeurt 
allebei de keren in de avond en 
nacht.

Wat	is	de	laatste	stand	van	
zaken?

Aannemer Slangen Staal voert 
het werk uit, in opdracht van 
gemeente Gouda. 
Het Kleiwegplein moet deels 
worden afgezet tijdens het 
hijsen. Er komt daarom over-
last voor het verkeer. Het 
Kleiwegplein is een belangrijk 
en druk plein. Daarom kiest de 
gemeente ervoor om de hijs-
werkzaamheden in de avond en 
nacht uit te voeren.

Wat	is	de	planning?

De hijswerkzaamheden zijn in 
de avond en nacht van 18 op 
19 oktober én in de avond en 
nacht van 22 op 23 november 
tussen 19.00 in de avond en 
7.00 uur in de ochtend. 
Tussen 19 oktober en 22 no-
vember ligt er een noodbrug. 

De planning is onder voorbe-
houd van onverwachte omstan-
digheden.
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tige en goede samenwerking in 
de afgelopen jaren en wensen 
hem heel veel succes in zijn 
nieuwe baan.

Rashmad Nanhekhan 
is onze nieuwe
wijkagent

Ik ben sinds 15 augustus wijk-
agent in Gouda West 
Als wijkagent ben ik de schakel 
tussen de wijk en de politieor-
ganisatie. Mijn werk speelt zich 
deels op straat en deels achter 
de schermen af. Hierin werk ik 
samen met een heel team van 
collega’s uit team Gouda.

Ik heb ervaring opgedaan in de 
eenheid Amsterdam en gewerkt 
als agent en rechercheur. 
Ik ben voor de bewoners/
ondernemers een eerste aan-
spreekpunt als het gaat om 
openbare orde en criminaliteit 
in de wijk. Daarnaast onder-
houd ik contact met partners 
zoals de gemeente, welzijnsor-
ganisaties, winkeliers en buurt- 
en bewonersorganisaties. 

Geachte bewoners van de wijk 
Nieuwe Park,

Ongetwijfeld zult u verbaasd 
opkijken dat dit schrijven tot u 
komt, maar het zit namelijk zo. 
Zoals u allen weet, hebben we 
een zeer gevarieerde vogelbe-
volking in het park, daarover 
verschijnen al maandenlang 
van die stukjes in de wijkkrant. 
Je kunt zelfs spreken van een 
multiculturele samenleving, net 
zoals de menselijke bewoners 
van onze wijk ook van allerlei 
pluimage zijn. 

Om alle snavels dezelfde kant 
op te laten wijzen, beleggen wij 
elke zomer een bijeenkomst, 
de zogenaamde Park-top, op 
het eilandje in het oude gedeel-
te van het park. Als vogel met 
de beste reputatie op gebied 
van wijsheid ben ik uiteraard 
voorzitter, maar in een demo-
cratie heeft iedere vogel stem-
recht. Gelijke rechten betekent 
echter nog niet dat je ook gelijk 
hebt, zoals sommige onder ons 
menen. Ook in de gevleugel-
de wereld geldt (helaas mag 
ik wel zeggen) dat de hardste 
schreeuwers de meeste last 
veroorzaken.

Waarom nu deze brief? Wel: 
het is ons ter ore gekomen dat 
er plannen zijn om het park 

helemaal of half onder water te 
zetten. Nee, nee, stop! Ik hoor 
u al roepen, dat het zo niet 
ligt. Maar dan zit u nog in de 
ontkenningsfase. Waar het in 
de vogelwereld om eten draait, 
gaat het in de mensenwereld 
om geld (en dat kan je nog niet 
eens opeten ook). En hoe meer 
water, hoe minder geld, zo heb 
ik mij laten voorlichten. Maar 
alle plannen met betrekking 
tot het waterpeil in het park 
hebben verstrekkende gevolgen 
voor een deel van onze belan-
gengroep, de GPB (Gevleugelde 
Park Bewoners). Persoonlijk 
ben ik mordicus tegen elke ver-
andering! Het park moet blijven 
zoals het het is! Stel je voor: 
er zou geen fatsoenlijke muis 
meer te vangen zijn.

Het probleem is echter dat het 
park-onder-water-plan grote 
verdeeldheid gezaaid heeft. De 
watervogels onder ons waren 
zelfs (om mij volstrekt onbe-
grijpelijke reden) voor het plan! 
Zozeer zelfs, dat een brutale 
nijlgans mij toeschreeuwde dat 
ik de voorzittershamer maar 
aan de wilgen moest han-
gen. Daardoor aangemoedigd 
begonnen de zangvogeltjes 
te morren dat men mij maar 
meteen moest opsluiten we-
gens moord (toegegeven, ik 
verschalk soms wel eens zo'n 
kleintje). De Vlaamse gaaien 
vonden dat weer uitermate 
komisch (over moordenaars ge-
sproken) en de ordebewaking 
van kouwtjes moest krachtig 
ingrijpen. Kortom, er dreigde 
anarchie!

Maar ook binnen de GPB kun-
nen wij polderen en we beslo-
ten – toen de gemoederen wat 
bedaard waren – tot een maan-
delijkse Parktop. Hiervan willen 
wij u dan ook graag maande-
lijks verslag doen.

Hoogachtend,
Uil (voorzitter van de GPB)

Open brief aan alle bewoners van de wijk 
Nieuwe Park 
van Uil (ook wel Strix Aluco genaamd)



Vogels in de wijk: vreemde gasten 1, een zootje ongeregeld 
Door Marijke van Ittersum
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Maar liefst 25 vogels zijn be-
schreven in de wijkkrant in de 
afgelopen maanden/jaren. Het 
zijn allemaal vogels die (min of 
meer) in onze wijk horen. Maar 
wat blijkt nu? Ik krijg foto's van 
wijkbewoners die hele andere 
vogels in onze wijk gespot heb-
ben. En dat is pas echt leuk! 
Soms zijn deze vogels hier 
buiten het normale seizoen, 
maar soms is hun aanwezigheid 
eigenlijk helemaal onverklaar-
baar. Wat zoeken deze vreemde 
gasten in ons nette park?

We hebben erg warme dagen 
gehad. Op 13 augustus zat ik 
's avonds in de tuin even bij te 
komen van de taart die ik vast 
voor mijn verjaardag gebakken 
had, toen ik ineens heel merk-
waardige vogelgeluiden hoor-
de.	Een	zeer	luid	“krrr,	krrr”	
gevolgd door een soort raar 
snerpend gepiep. Maar met een 
volume! Ongelofelijk. Toen in-
eens dacht ik, nee toch, het zal 
toch niet, het zullen toch geen 
halsbandparkieten zijn? 

Nou is dat niet een erg aardige 
gedachte voor een vogellief-
hebber, vrees ik, maar het is 
wel de waarheid. En ze waren 
het ook echt: halsbandparkie-
ten. Een zwerm van wel tien, 
twaalf vogels zoefde door de 
lucht, streek neer in de gro-
te trompetboom bij de vijver, 
vloog weer op, rommelde 
zich in de naburige wilg en ze 
maakten met z'n allen een hels 
kabaal. Want dat doen hals-
bandparkieten. En ze horen 
hier helemaal niet. En dat was 
de tweede heel onaardige ge-
dachte van mij. 

Dat gaat zo niet langer, ik moet 
mij maar wat ruimdenkender 
opstellen. De halsbandparkiet. 
Wat weet ik er eigenlijk van? 
De Psittacula krameri – de 
Latijnse naam van de vogel 
– komt uit India en Centraal 
Afrika, het zijn eigenlijk pape-
gaaien en ze zijn knalgroen. Ze 
hebben een korte, rode haak-

snavel en alleen de mannetjes 
hebben een zwarte keelvlek die 
door middel van een band naar 
achteren loopt (de halsband 
dus). Ze zijn ook best groot, 
tot 40 cm, dus heel wat groter 
dan de schattige kleine par-
kietjes die we in onze vogelkooi 
hebben. 

Maar wat ik niet wist, is veel 
meer. Ze leven alleen in stede-
lijk gebied. Geen wonder, want 
ze zijn afhankelijk van bijvoe-
dering. In de winter zouden ze 
het zonder de lekkere hapjes 
die de mensen zo gul uitstrooi-
en niet redden. Ze stelen dus 
het voedsel van de andere 
vogels, dacht ik direct. En dat 
was de derde slechte gedachte 
die ik over deze toch wel zeer 
vrolijke en aanwezige vogels 
had. Hoezo stelen? Net als alle 
andere vogels eten ze gewoon 
wat ze te pakken kunnen krij-
gen aan zaden, fruit (en voor-
al pinda's). En er is kennelijk 
genoeg voor iedereen.

Wat ik ook niet wist, is dat ze 
wat broeden betreft geen ge-
vaar vormen voor de “inheem-
se”	vogels.	Het	zijn	holenbroe-
ders en ze gebruiken inderdaad  
graag oude holen van spech-
ten, maar het aantal spechten 
is niet dramatisch gedaald, dus 
dat is kennelijk ook geen pro-

bleem. De boomklevers dan? 
Het aantal boomklevers is in de 
laatste twintig jaar verdubbeld, 
ondanks het feit dat ook die 
vogels in holen broeden en min 
of meer hetzelfde eten als de 
halsbandparkieten. En de groe-
ne lawaaischopper staat niet 
eens op de lijst van “zorgwek-
kende	invasieve	exoten”,	dus	
waar heb ik het eigenlijk over?

Komen er dan steeds meer? 
Nou, het zijn geen succesvolle 
ouders. Ze leggen maar een 
keer per jaar tussen januari 
en juni drie of vier eieren en 
broeden ruim drie weken. De 
jongen blijven ongeveer 50 
dagen op het nest zitten. En ze 
leven echt in kolonies. Samen 
vliegen, samen in een boom 
slapen, samen optrekken. 
Daar is toch niet veel mis mee. 
Ja, maar onder zo'n boom is 
het heel vies, hoorde ik laatst 
iemand zeggen. Zeker, maar 
hetzelfde geldt voor de paden 
in het park die bevuild worden 
door de nijlganzen, het gras 
dat ondergepoept wordt door 
de honden en de reiger, die nog 
steeds over ons huis vliegt en 
zijn boodschap onbekommerd 
op de auto laat vallen. Ove-
rigens, ze waren ook ineens 
weer weg, die halsbandparkie-
ten. En waarachtig, ik mis ze. 
Nou ja, een beetje dan.
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Activiteiten in de wijk

We wachten al weken op een 
buitje en volgens het weerbe-
richt zou zaterdag 3 september 
tussen vier en zes uur maar 
liefst 7,2 mm regen vallen!!! 
Maar de verwachtingen worden 
dagelijks bijgesteld en zaterdag 
is het uitstekend BBQ-weer. 
We halen opgelucht adem. Het 
lustrum kan worden gevierd. 

De tafels, banken en parasols 
worden opgezet. De BBQ’s ver-
huizen van hun tuin naar een 
tijdelijke plek aan het water. 
Oma’s teil met ijsblokjes staat 
weer klaar voor de koude dran-
ken. Op de lange tafel staan 
de salades en ook de fruitegels 
zijn er dit jaar weer. 

Rond vijf uur komt iedereen 
aanlopen met bord, bestek, 
glas en drank en niet te verge-
ten het vlees, de vis of de ve-
getarische burger voor de BBQ. 
Want onze formule is: breng 
zelf mee wat je het liefst eet en 
drinkt. De kinderen vullen hun 
waterspuiters. Het feest kan 
beginnen. 

Om 10 uur verzamelen we de 
lege	schalen	en	flessen,	de	
parasols worden dichtgeklapt. 
De vlaggetjes met 5 gaan mee 
voor Lynn, die binnenkort 5 
jaar wordt. 

Volgend jaar zien we elkaar 
weer bij de vijver voor de 
jaarlijkse BBQ, want die tradi-
tie zetten wij, Janny, Miep en 
Trudie, zeker voort.

Barbecue rond de vijver
Door Trudie Galama

Buurtfeest
Verspuystraat e.o.
Door Maaike van Riessen-Post

Inmiddels is het bijna traditie: 
ons buurtfeest op de eerste 
zaterdag nadat de scholen 
weer zijn begonnen. Het was 

namelijk alweer de 6e keer, 
wat bijzonder is want tijdens 
corona heeft het ook door 
kunnen gaan. Alle bewoners 
van de omliggende straten zijn 
steevast uitgenodigd en door 
subsidie van GoudApot en an-
dere kleine sponsoren houden 



we de kosten voor deelnemers 
beperkt.

Niet alleen kinderen kijken 
enorm uit naar deze dag, want 
ook ouderen delen ons regel-
matig al in het voorjaar mee 
dat ze er weer bij zijn. En dan 
te weten dat we nog niet eens 
bedacht hadden of we het weer 
zouden gaan organiseren. Het 
wordt min of meer voor ons 
besloten en dat is wellicht het 
mooiste compliment. De com-
missie bestaat inmiddels uit 8 
personen en iedereen doet het 
met veel plezier en passie.

Een paar maanden van tevoren 
beginnen de voorbereidingen 
al, wat met name inhoudt dat 
we regelmatig borrelen zonder 
tot concrete acties te komen. 
De week voorafgaand aan het 
feest is het drukker dan ooit. 
Ook omdat we de gevolgen 
van de economische verhit-
ting merken, want leveranciers 
hebben niet alles op voorraad 
en we moeten het vaak elders 
proberen.

Op de dag zelf komt alles 
gelukkig mooi bij elkaar. Het 
programma begint eerder dan 
andere jaren, want het is juist 
zo leuk om veel samen te doen. 
Als eerste worden de party-
tenten opgezet en de muziek 
aangesloten. Alex is onze huis 
DJ en haalt zijn platencollectie 
en draaitafel van zolder. klas-
siekers uit de jaren 90 knallen 
uit de speakers en Alex doet er 
alles aan om de voetjes los te 
krijgen. Met name de kids die 
net een suikerspin op heb-
ben gaan helemaal los op zijn 
muziek. Wellicht een tip aan 
alle ouders om ook het feest 
te beginnen met een roze wolk 
aan een stok!

Zodra de bar geopend is – en 
dat is eigenlijk ieder jaar ruim 
eerder dan gepland... – mo-
gen alle kinderen proberen de 
Piñata open te slaan. De bal 
heeft wat weg van een COVID 
symbool, maar wellicht zijn het 
de gesponsorde cocktails die 

naar mijn hoofd stijgen. Zodra 
de bal opensplijt vallen er kilo’s 
snoep naar beneden en is het 
ieder voor zich. Even verderop 
staat Dance Dance Revolution;  
onze nieuwe attractie dit jaar 
en het is de hele dag een groot 
succes. We bewaren dan ook 
de high-score om volgend jaar 
de lat weer hoog te leggen. 
Ook het springkussen en de 
ijskar van Antonio zijn populair. 
Verkleed als piraat, Jedi of een 
kapitein van een starship ren-
nen jong en oud achter elkaar 
aan met laserguns. Je zou bijna 
vergeten dat het hier om een 
BBQ gaat.

Voor de ergste trek zijn er pan-
nenkoeken en pizza’s, maar de 
inmiddels ervaren buurtfeest-
ganger weet dat onze pitmaster 
erg lekkere sateetjes en zalm-
spiesen kan klaarmaken. Ook 
is er niets verkeerd aan een 
broodje hamburger, die je zelf 
kan upgraden met kaas, sauzen 
en voor de groenteliefhebber 
uiteraard een plakje augurk 
(maar ook een groentebur-
ger!).

Zoals afgesproken gaat de mu-
ziek om 23:59 uur uit, alleen 
hoe laat het daadwerkelijk is 
afgelopen is de volgende dag 
niet geheel duidelijk. Voor het 
afbouwen en opruimen komen 
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gelukkig onze buren een handje 
meehelpen. Het blijft natuur-
lijk een feestje dat we met zijn 
allen bouwen! Wij kijken met 
plezier terug op een hele leuke 
dag en denken vast aan vol-
gend jaar, want daar kunnen 
we nu niet meer onderuit. We 
weten bovendien al wanneer 
het gaat plaatsvinden, want 
26 augustus 2023 is de eerste 
zaterdag nadat de scholen weer 
begonnen zijn. 

Burendag
Crabethstraat en 
Crabethpark
Door Marrianne Waalwijk

Op zaterdag 24 september van 
16.00 tot 18.00 uur vieren we 
Burendag In het Crabethplant-
soentje.	Wij	zorgen	voor	koffie	
en thee, neem zelf wat te eten 
en/of drinken mee en vul het 
buffet.

! Kom! ! Hallo zeggen tegen uw 
buren !

Marrianne (tel. 06 23507933) 
en Marjan

Burendag Blokwonin-
gen en Rode Dorp
Door Manon Vonk

Zaterdag 24 november is het 
weer zover dan is het Nationale 
Burendag. 

Op verschillende plekken in 
de wijk wordt het gevierd, dus 
er is altijd een plekje waar je 
aan kunt schuiven. Het wordt 
gevierd in het Crabethparkje, 
bij de Unileverwoningen achter 
de Winterdijk en in de Noor-
derstraat. 

Natuurlijk gaat er weer gewerkt 
worden in de tuinen rondom 
de Blokwoningen, de groene 
speeltuin en in de buurttuin 
van de Noorderstraat. Er is een 
leuk dag vullend programma, 
genoeg te doen voor iedereen. 
Heb je zin om een handje te 
helpen bij het buurtfeest in de 
Noorderstraat of bij het winter-
klaar maken van de tuinen? 
Meld je dan aan bij Manon Vonk 
tel. 06 4028 1883  

De Goudse 
Vossenjacht
Door Rik Bos

De Vossenjacht was een groot 
succes! Op zaterdag 25 juni 
waren er 12 vossen op pad in 
onze wijk. Heel veel kinderen 
met en zonder ouders, met en 
zonder opa’s en oma’s zijn op 
pad gegaan om alle vossen te 
vinden. 

Iedereen met een volle kaart 
kon een prijsje gaan ophalen 
bij De Goudse Feestwinkel, en 
dat waren heel veel kinderen! 
Het was een middag vol plezier 
voor jong en oud en volgend 
jaar gaan we weer op Vossen-
jacht.

Foto-expositie in het 
Park
Door Marrianne Waalwijk

Als u dit leest zijn de borden 
van de foto-expositie alweer 
weggehaald. We hebben veel 
leuke reacties gekregen op de 
foto-expositie. Het wijkteam is 
bezig om een locatie te vinden 
waar de fotoborden permanent 
kunnen blijven hangen. 

Ook de Goudse Singelloop is 
inmiddels geweest maar deze 
foto van de voorloper is ook 

heel leuk! De Parkloop werd 
van 1934 tot 1962 door Vires et 
Celeritas georganiseerd in het 
Van Bergen IJzendoornpark. De 
officiële	naam	luidde	Provinciale	
Park Wegwedstrijd (PPW). De 
senioren werkten drie ronden 
van 1 km af. De foto laat de 
start zien bij de entree van het 
park aan de Nieuwe Gouwe 
Oostzijde (Streekarchief).
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Schaakclub Messemaker 1847 
is de schaakvereniging in 
Gouda die al meer dan 25 jaar 
het toernooi organiseert om 
het Open Kampioenschap van 
Gouda. Dit toernooi wordt elk 
jaar op de eerste zaterdag van 
september gespeeld en geldt 
als het sterkst bezette een-
dagstoernooi van Nederland. 
Het toernooi wordt georga-
niseerd in het schoolgebouw 
van De Goudse Waarden in de 
Kanaalstraat. 

Zaterdag 3 september waren er 

Messemaker in De Goudse Waarden
Door Zoran Zekusic

Creacafé –12 oktober
Door Manon Vonk

Op de tweede woensdagavond in oktober gaan we 
naaldvilten. 

Dit hebben we wel eens eerder gedaan in het 
Creacafé	maar	dit	keer	gaan	we	een	3D	figuur	
maken. Meestal zijn dit kleine beestjes maar iets 
anders is natuurlijk ook prima. 

Wil je alvast wat inspiratie op doen, kijk dan op de 
volgende link: https://pin.it/4atSjWa 
Dit	is	een	pinbord	met	allerlei	ideeën.	Mocht	je	
komen, laat dan even weten of je nog in het bezit 
ben van een naaldviltsetje, dan hoeven die niet 
besteld te worden.

Heb je zin om mee te doen? 
Schrijf je dan in bij Manon M: 06 4028 1883 of 
Marrianne M: 06 2350 7933

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat neem je mee? 
 

Waarom? 

Woensdag 12 Oktober 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€2,50  
 

3D naaldvilten 
 

naaldviltnaald 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

Op de tweede woensdagavond in oktober gaan we naaldvilten. Dit hebben we wel eens eerder ge-
daan in het creacafe maar dit keer gaan we een 3D figuur maken. Meestal zijn dit kleine beestjes 
maar iets anders is natuurlijk ook prima. Wil je alvast wat inspiratie op doen dan kan je alvast op de 
volgende link kijken https://pin.it/4atSjWa. Hier is een pinbord met allerlei inspiratie. Natuurlijk kun je 
zelf ook op Pinterest een bord maken met leuke ideeën. Mocht je komen laat dan even weten of je 
nog in het bezit ben van een naaldvilt setje, dan hoeven die niet besteld te worden.  
Heb je zin om mee te doen? Schrijf je dan in bij Manon 06-40281883 of Marrianne06-23507933 

144 senioren en 126 junioren 
die streden, in verschillende 
categorieën,	voor	de	titel	van	
beste schaker. Uit verschillen-
de steden tussen Groningen 
tot Maastricht waren schakers 
naar Gouda gekomen. Bekende 
namen in de schaakwereld wa-
ren aanwezig op dit toernooi. 
Ik noem er een paar: GM Loek 
van Wely, 7 keer schaak kam-
pioen van Nederland, GM Erik 
van den Doel en Gouwenaar IM 
Liam Vrolijk (20 jaar).

Er werden 7 rondes gespeeld 

van 20 minuten per persoon 
per partij. Om 10:00 uur begon 
de strijd en om 16:00 uur werd 
het toernooi afgesloten. De 
winnaars per groep werden 
bekend gemaakt en de prijzen 
werden uitgereikt.

Met drie woorden kan ik dit 
toernooi omschrijven: Interes-
sant, serieus en gezellig.
Tot de volgende eerste zater-
dag in september.

GM = Grootmeester
IM = Internationaal meester



Uitnodiging
Fotopresentatie
Van Canada naar de 
Noordelijke IJszee
Door Geri van Ittersum

In mei en juni van dit jaar 
hebben Marijke en ik een reis 
gemaakt dwars door Canada, 
van Toronto naar Vancouver en 
vandaar per schip naar Alaska.

De tocht eindigde per trein en 
bus bij de Noordelijke IJszee. 
Onderweg bezochten we twee 
hoogbejaarde tantes van Marij-
ke, die kort na de oorlog naar 
Canada	waren	geëmigreerd.	

Hoogtepunten waren verder de 
Niagara-watervallen,	de	Icefield	
Parkway door de Rocky Moun-
tains, de talrijke gletsjers in 
Glacier Bay, de jubileumparade 
van de First Nation in Juneau, 
de spectaculaire treinreis van 
Sagway naar White Pass (zie 
foto) en de tocht over de Dal-
ton Highway naar Deadhorse, 
de noordelijkste plaats van 
Amerika die over de weg te 
bereiken is. 

Ik zal jullie graag een selectie 
van de foto's die ik heb ge-
maakt laten zien.

Plaats: Gouwestein
Datum: maandag 3 oktober, 
Tijd: aanvang 19.30 uur 

 

Halloween
Door Marleen de Rooij

Gezocht: Creatievelingen 
met Halloween-genen
Wanneer: woensdag 19 oktober 
van 19:00 – 22:00 uur
Waar: Winterdijk 10

Op 5 november a.s. wordt er 
weer een Halloween evenement 
georganiseerd voor de kinde-
ren uit onze wijk Nieuwe Park. 
Hiervoor is een speciale web-
site aangemaakt. Op deze site 
kun je lezen over dit geweldi-
ge feest, waar ieder jaar heel 
veel kinderen uit onze wijk aan 
meedoen! We zijn al druk bezig 
met de voorbereidingen en we 
hebben er zin in! Jullie ook? 

Ga snel een kijkje nemen op 
onze website: https://hallo-
ween-nieuwepark.nl
Elk jaar zijn er weer super 
enthousiaste bewoners die mee 
doen als aanbelhuis en hun 

huis/voortuin compleet in Hal-
loween sfeer brengen en er ook 
nog een geweldige act om heen 
verzinnen.

Uiteraard zijn hier de nodige 
decoratie spullen voor nodig 
om dit mogelijk te maken. Nu 
hebben we als organisatie in de 
loop der jaren wel een aardige 
voorraad opgebouwd, maar er 
gaat ook wel eens iets kapot en 
een keer iets anders is ook wel 
leuk. 

Daarom	hebben	we	dit	jaar	
een	heuse	Halloween
knutselavond	gepland.

Op deze avond kun je je eigen 
decoratie maken die je dan kan 
gebruiken om je huis/voortuin 
te versieren in Halloween stijl. 
Wij zorgen dat er voldoende 
materialen e.d. aanwezig zijn.
De Halloween-knutselavond is 
op 19 oktober van 19.00 uur 
tot ongeveer 22.00 uur in de 
gemeenschappelijke ruimte van 
Winterdijk 10.

Zit	je	hoofd	al	vol	met	ideeën?	
Meld je dan aan op onze web-
site: https://halloween-nieuwe-
park.nl
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Op zaterdag 24 september om 
11.00 uur wordt de Schaak- en 
damtafel	in	de	Parkstraat	offici-
eel in gebruik genomen. Michiel 
Bunnik, wethouder van sport, 
zal de feestelijk ingepakte tafel 
uitpakken.

Wisselbeker

Speciaal voor de jeugdige spe-
lers is er de Nieuwe-Park-Wis-
selbeker. Die wil toch iedereen 
winnen? Voor beginnende 
schakers, jong en oud, ligt een 
schaakboekje klaar. 

Blindschaken

Peter Scheeren (internationaal 
schaakmeester) geeft een de-
monstratie blindschaken.
Kees Brinkers, bestuurslid van 
de Goudse Schaak- en Dam-
vereniging Messemaker, vertelt 
wat over zijn vereniging en zal 
samen met andere enthousias-
te schakers het spel uitleggen 
en spelen met de aanwezigen. 
Extra schaaktafels staan klaar 
om iedereen de gelegenheid te 
geven mee te doen.

Iedereen uit Nieuwe Park (en 
daar buiten) is van harte wel-
kom om dit schaakfeest mee te 
maken.

Stand van zaken onderzoek 
haalbaarheid realisatie van 
tijdelijke woonruimte in het 
leegstaande schoolgebouw.

Doelgroep	en	bouwplan

Het plan is om in het gebouw 
totaal 30 tot 40 tijdelijke 
woonruimten te maken voor 

éénpersoonshuishoudens voor 
een periode van maximaal 10 
jaar. Het gaat hierbij om een 
mix van onzelfstandige (80%) 
en zelfstandige (20%) woon-
ruimten. De woonruimten zijn 
bedoeld voor jongeren in de 
leeftijdscategorie 18 t/m 27 
jaar die dringend een huis no-
dig hebben.

Stand	van	zaken

De gemeente heeft in het 1e 
en 2e kwartaal van 2022 een 
selectieprocedure georgani-
seerd om een partij te vinden 
die de planuitwerking, bouw en 
exploitatie op zich kan nemen. 
De selectieprocedure heeft 
helaas niet tot het gewenste 
resultaat geleid. Na beoordeling 
van de inschrijvingen is in juni 
2022 geconcludeerd dat deze 
op een aantal onderdelen niet 
voldoen aan de uitgangspunten 
en randvoorwaarden van de 
gemeente. Daarmee zijn deze 
inschrijvingen terzijde gelegd. 
Dat betekent dat de selec-
tieprocedure geen geschikte 
partner heeft opgeleverd.
De gemeente beraad zich op 
dit moment op de vervolgstap-
pen en zal nog een verdere 
verkenning uitvoeren naar de 
haalbaarheid van een tijdelijk 
woonconcept op deze loca-
tie, op basis van de gestelde 
randvoorwaarden. De gemeen-
te verwachten hierover in het 
vierde kwartaal van dit jaar 
meer duidelijkheid te kunnen 
geven.

Schoolgebouw 
Winterdijk 10
Bron: gemeente Gouda

foto Pim Mul

Schaakfeest in Nieuwe Park 
Door Trudie Galama

Wil je nu alvast meer weten 
over schaken? kijk dan op: 
www.schaakzone.nl



Geveltuintjesprijs 
2022
Door Groencommissie

Een	fietstocht	door	de	wijk	le-
vert veel kleurrijke foto’s op.
Een fraaie geveltuin op de hoek 
Kattensingel/Van Strijenstraat 
springt in het oog. De Groen-
Moet-Je- Doen-tuin in de Park-
straat en in de Van Vreumin-
genstraat zijn juweeltjes van 
groene planten en bloemen. 
Maar we zien ook braakliggen-
de geveltuintjes en tuintjes 
die nog wel een paar groene 
vingers kunnen gebruiken.

De bloemenberm langs de 
Winterdijk is geen geveltuin, 
maar verdient een eervolle ver-
melding als mooiste berm van 
Gouda.

Verrast zijn we door de han-
gende bloementuin op de hoek 

Kanaalstraat/Majoor Frans-
straat. Een voorbeeld van hoe 
je een kale schutting kan om-
toveren in een bloemenzee. Dit 
initiatief verdient dan ook de 

Geveltuintjesprijs 2022. 
Wilma en Peter van Erdewijk 
van harte gefeliciteerd met 
deze prijs.

Peter is van 2011 tot 2022 
voorzitter geweest van Wijk-
team Nieuwe Park. In deze 11 
jaar heeft hij door het ont-
plooien van talrijke initiatieven, 
samen met bewoners, de leef-
baarheid in de wijk vergroot en 
de sociale cohesie versterkt.

Wij waren dan ook van mening 
dat Peter de vrijwilligerspen-
ning dubbel en dwars verdien-
de. 

Met een opsomming van Peter 
zijn activiteiten en behaalde 
successen, daaraan toegevoegd 
enkele persoonlijke aanbevelin-
gen van wijkbewoners, dachten 
we het op 1 april voor elkaar te 
kunnen hebben. Maar het liep 
anders  . . . . .  .

Peter kwam niet in aanmerking 
voor de vrijwilligerspenning. 
Maar een hoge gemeentelijke 
onderscheiding, de erepenning 
in brons, werd voor hem klaar-
gelegd en de uitreiking werd 
verschoven naar 8 juli.
Tijdens	de	officiële	opening	van	

het Stationsgebied werd Peter 
in het zonnetje gezet en kreeg 
in het bijzijn van zijn familie en 
(oud)wijkbewoners de erepen-
ning door wethouder Michel 
Klijmij -van der Laan opge-
speld.

Aan het einde van de feeste-
lijkheden ontving hij van het 
wijkteam een boek met foto’s 

en herinneringen, opgeschre-
ven door (oud)wijkbewoners 
en anderen met wie hij in de 
afgelopen periode heeft samen-
gewerkt. Het is een terugblik 
op zijn voorzitterschap, een 
lange periode waar hij trots op 
kan zijn.

Erepenning voor Peter Schönfeld
Door Trudie Galama
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PERSBERICHT
8 september 2022

Sociaal Team Gouda: trek op 
tijd aan de bel bij geldzorgen!

Je kunt geen krant openslaan 
of je wordt er mee geconfron-
teerd. Het leven wordt steeds 
duurder en de salarissen stij-
gen niet evenredig mee. We 
moeten dus meer doen met 
minder geld. Dat raakt niet 
alleen meer de laagste inko-
mensgroepen. Ook mensen 
die tot voor kort prima rond 
konden komen, de middenin-
komens, komen steeds vaker 
in de problemen. Het Sociaal 
Team Gouda roept Gouwenaren 
op om op tijd aan de bel te 
trekken bij geldzorgen. Zij kun-

nen voor hulp terecht bij het 
Sociaal Team Gouda.

“Ook als mensen prima in staat 
zijn zelf hun weg te vinden, 
merken we nu dat zij schrikken 
van enorme rekeningen en daar 
stress van ondervinden. We 
weten dat dat zo is en toch zien 
we nog maar mondjesmaat 
mensen om hulp vragen, vaak 
ook pas als het echt niet langer 
gaat,”	vertelt	Jan	Groen,	sociaal	
werker en specialist in geldpro-
blematiek. Om die reden 
voert het Sociaal Team Gouda 
dit najaar campagne, met de 
oproep: trek aan de bel!

Welke	mogelijkheden	biedt	
het	Sociaal	Team	Gouda?

Bij het Sociaal Team Gouda 
kunnen mensen met lagere én 
hogere inkomens terecht voor 
vragen over geld. Op de web-
site www.sociaalteamgouda.nl 
vind je informatie over hoe om 
te	gaan	met	financiële	proble-
men. Mocht je meer hulp nodig 
hebben, dan kan de mede-

werker van het Sociaal Team 
Gouda gaat individueel met je 
in gesprek, of verwijst je 
door naar de Papierwinkel of 
het	financieel	spreekuur.	

Geldzorgen	komen	niet	alleen

Bij het Sociaal Team Gouda kun 
je ook terecht voor vragen over 
andere thema’s zoals stress, 
relatieproblematiek en man-
telzorg. Vaak komen zorgen 
over geld namelijk niet alleen. 
Stress over geld, kan voor 
spanningen thuis zorgen. Ook 
daarvoor kunnen Gouwenaren 
terecht bij het Sociaal Team 
Gouda. 

Neem	contact	op	met	het	
Sociaal	Team	Gouda

•	 Kijk op de website www.
sociaalteamgouda.nl, 

•	 bel naar 088 900 4321, 
•	 stuur een e-mail naar  

info@sociaalteamgouda.nl

P
eter 1

1
 jaar vo

o
rzitter
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Het was een lange hete zomer. 
Dan wordt het stiller in de wijk. 
Mensen gaan op vakantie. Of 
zoeken, dichter bij huis, hun 
toevlucht in het water. Gordij-
nen worden gesloten om de 
zon zoveel mogelijk buiten te 
houden. Wat niet te doen was. 
Het was op een gegeven mo-
ment 29 graden bij mij in huis. 
Gelukkig heb ik airco op de 
slaapkamer dus was het slapen 
in de warmte geen probleem.

Doordat Gouda 750 jaar be-
staat gebeurden er wel allerlei 
dingen in de stad. Zoals in de 
laatste week van juli de histo-
rische schepen die in groten 
getale naar Gouda kwamen 
varen/zeilen. De hele Katten-
singel lag er vol mee. Het was 
een enorme drukte en gezellig-
heid. Er is veel gewandeld over 
de boulevard en de schepen 
konden ook bezocht worden. 
Als het zo warm is wordt ook 
het Van Bergen IJzendoornpark 
een plek waar neergestreken 
wordt op het gras met een 
plaidje. In de schaduw van de 
bomen picknicken, of zelfs een 
beetje schilderen.

En ondertussen gaat het slopen 
op het terrein van De Blaauwe 
Haan gestaag door. Wat met 
die droogte voor extra stofre-
gens heeft gezorgd. Ik dacht, 
toen mijn auto met een laag 
stof bedekt zag, dat het zand 
uit de Sahara was dat deze 
kant opgewaaid was. Maar 
even later realiseerde ik me 
dat het van de bouwplaats De 
Blaauwe Haan moest zijn ge-
komen. Het is er nu weer even 
van afgeregend. Gewoon door 
water uit de lucht. Dat zal nog 
wel even zo doorgaan.
Ik hoorde ook van een buurtge-
nootje uit de Van Swietenstraat 
dat er erg veel ongewenste 
duizendknoop in de tuin groei-
de vanuit het terrein van De 
Blaauwe Haan. Het is inmiddels 
verwijderd door de mensen die 
het terrein klaar aan het maken 

zijn. En er komt ook een schut-
ting die door dezelfde mensen 
wordt geplaatst. Zodat de tuin 
weer mooi afgesloten is naar 
het terrein toe voordat de bouw 
een aanvang gaat nemen.

Ik was van plan deze zomer 
een paar weken op vakantie 
te gaan met de camper rich-
ting Zuid-Frankrijk. Maar daar 
kwamen erg onheilspellende 

Buurtpraat
Door Tineke Mocking

berichten vandaan. Branden, 
temperaturen boven de 40 
graden!

Ik besloot gewoon in Nederland 
te blijven. In Gouda. En naar 
mijn plekje op een camping in 
de buurt. Waar ik veel onder 
de boom heb gezeten en veel 
heb gezwommen. Want dat 
was haast het enige wat je kon 
doen met ook deze warmte in 
Nederland.
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Zaterdagochtend 27 augustus 
bleek het water van het slootje 
tussen de Piersonweg en de 
Van Strijenstraat een roodbrui-
ne kleur te hebben. Maandag-
middag tussen 17.00 en 17.30 
uur werd het water plotseling 
donkergrijs en moesten wij snel 
ramen en deuren sluiten om de 
zware stank van rioolwater zo-
veel mogelijk buiten te sluiten. 
We zijn wel wat gewend, omdat 
de riooloverstort op ons dood-
lopende slootje de afgelopen 
jaren tijdens hoosbuien regel-
matig voor grote overlast zorg-
de. Deze keer had het echter in 
geen vijf weken geregend: wat 
was hier aan de hand!?

De gemeente Gouda kwam 
gelukkig snel in actie. Uit 
onderzoek bleek dat er grote 
hoeveelheden water door het 
zogenaamde hemelwaterriool 
stroomden. Dat is vreemd, 
omdat deze buizen uitsluitend 
regenwater van de straatkolken 
en regenpijpen horen af te voe-
ren naar de sloten en vijvers in 
onze wijk. Na een speurtocht 
door de wijk, werd er op een 
bouwterrein een pomp aange-
troffen,	die	grondwater	uit	een	
bouwput stond weg te pompen. 
De afvoer was in de dichtstbij-
zijnde straatkolk gelegd, waar-
mee het vervuilde water via het 
hemelwaterriool in ons slootje 
terecht kwam. De gemeente 
heeft de aannemer direct ge-
sommeerd om de pomp stop te 
zetten, maar het was al te laat: 
er dreven inmiddels meer dan 
40 dode vissen in het borrelen-
de en stinkende slootwater.

Rioolwater in de sloot, vissen dood
Door Jaap van Rijn

Het werd allemaal nog erger 
toen buurtgenoten kwamen 
melden dat ook in de grote 
vijver en in een sloot aan de 
noordzijde van het park dode 
vissen en eenden waren ge-
vonden. Vanwege het risico dat 
vervuild water in het oppervlak-
tewater terecht was gekomen, 
is ook het Hoogheemraadschap 
Rijnland -verantwoordelijk voor 
de waterkwaliteit- komen con-
troleren. 

bronpomp bouwterrein

Het vermoeden is dat tijdens 
werkzaamheden rioolwater uit 
het afvalwaterriool in de bouw-
put is gestroomd, wat vervol-
gens in het hemelwaterriool is 
gepompt. Omdat de aannemer 
inmiddels de bouwput had 
dichtgegooid en de pomp had 
verwijderd, is dit helaas lastig 
te bewijzen. In opdracht van de 
gemeente heeft de Dierenam-
bulance de dode dieren verwij-
derd en is het vervuilde water 
in het hemelwaterriool en het 
slootje weggepompt naar het 
afvalwaterriool.

Het enige lichtpuntje is dat 
het deze keer om een incident 
ging, waarbij de ambtenaren 
van de gemeente en het water-
schap supersnel en adequaat 
hebben gehandeld. Wat betreft 
de riooloverstort en de slechte 
waterkwaliteit in onze buurt, 
liet de verantwoordelijk wet-
houder in een gesprek weten 
dat dit niet de prioriteit van de 
gemeente Gouda heeft.

Wist u dat er in 
het park twee 
prinsesjes wo-
nen? 

Op een zomerse dag in 
augustus gingen beide 
prinsessenmoeders 
met hun kinderen aan 
de wandel. Zij had-
den geen beveiliging, 
dat kon vanwege de 
vakantie. Ze gingen 
vroeg op pad omdat 
het erg warm zou wor-
den die dag.



Wijkkrant Nieuwe Park          augustus - september 2022

20


