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September 2019 is de volgende uitgave van de wijkkrant. Kopie 
en advertenties graag aanleveren voor 15 juli 2019. 

Volg ons of abonneer u/je op ons blog  
netwerkachterwillens.wordpress.com  
Twitter: @AchterwillensWT  

Wat doet het Netwerk Achterwillens?  
Het Netwerk Achterwillens bestaat uit alle bewoners die zich als 
vrijwilliger in samen denken en samen doen inzetten voor het 
vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Netwerk Achterwillens 
wil een schakel zijn tussen diverse bewoners initiatieven en 
activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. De wijk 
Achterwillens is begrensd door de spoorlijn in het Noorden, de 
Breevaart in het Westen, de Platteweg in het zuiden en de 
Willenskade/Vlietkade in het oosten. Daarbinnen liggen met 
name de Slagenbuurt, oud-Achterwillens, de wethouder 
Venteweg, Middenwillens en de Goudse Hout.
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Van het kernteam  

 
In 2018 veranderde er veel in de wijk. 
 
De gemeente Gouda heeft flink gesleuteld aan de wegen in de 
wijk Achterwillens. De hele Achterwillenseweg is 30 centimeter 
opgehoogd, de tegels van het Aschpotpad zijn weer recht gelegd 
en het laatste stukje van de fiets- en voetpaden van de 
Dijkgraafslag en het Drossaardpad zijn opnieuw geasfalteerd.  
 
Supermarkt Coop is geopend, evenals de Parketspecialist, de 
wethouder Luidensschool heet nu Vindingrijk, en Woonpartners 
verhuisde, terwijl de T&D-bouwmarkt haar deuren sloot. 
(Ver)bouwplannen zijn ingediend voor het gebouw van 
Woonpartners en deze maand zou er ook meer duidelijk moeten 
worden over de toekomst van het pand van de T&D.  
 
Ook zijn er veel wijkbewoners bijgekomen in Middenwillens en de 
buurtvereniging is daar actief geworden.  

Aan de Achterwillenseweg raken appartementen en woonvilla’s 
opnieuw bewoond. Rond het Verenigingsgebouw aan de 
Sluismeesterslag lijkt de rust tenslotte weergekeerd. Over het 
dalende aantal inbraken kun je niet veel zeggen, want dat kan 
zomaar weer anders zijn: de whatsapp-groepen blijven alert.  
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Dat betekent niet dat er voor 2019 niets te wensen meer 
overblijft. Wij zijn blij met de grotere frequentie van buurtbus 
Arriva (lijn 726) sinds 9 december. Het zou helemaal perfect zijn 
als deze ook in het weekeinde gaat rijden.  
De vijf Goudse Houtsingel-oversteekplaatsen zijn hopelijk op tijd 
veilig voordat de kinderen de Speeleiland Goudse Hout kunnen 
bezoeken vanaf komend voorjaar. Aan de gemeenteraad en 
B&W is, middels een petitie op 12 december 2018, gevraagd om 
door te pakken op dit punt. 
 
Als kernteam doen wij ons best om alles op het gebied van 
leefbaarheid bij te benen en voor te zijn. In 2018 zijn we daarom 
begonnen met een regelmatige wijkschouw en wijkschoonmaak: 
zelf initiatief nemen is toch nog steeds de beste manier. Bij de 
wijkschouw viel ons op hoeveel plastic huisvuil nog verkeerd (te 
vroeg of verkeerd) wordt aangeboden. 

Ook mogen we blij zijn met de nodige aandacht van de Stichting 
Jong in oud-Achterwillens en Slagenbuurt voor de jeugd die 
buiten loopt. 

Verder in deze krant meer over het wijkontwikkelplan voor oud-
Achterwillens.  

Als kernteam hebben we afscheid genomen van Corrie Blok en 
tegelijkertijd Petra de Wit in ons midden verwelkomd. We hebben 
nog steeds versterking nodig! Dus denkt u bij een of enkele 
bovengenoemde punten ‘hier wil ik over meedenken of aan 
meedoen’, stuur ons dan een bericht op 
netwerkachterwillens@gmail.com. 

Wij wensen alle wijkbewoners en wijkpartners van Achterwillens 
alsnog een goed 2019 toe. 

Het kernteam Netwerk Achterwillens  
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Op naar Gouda750 en 
Willens1000! 
Vanaf zomer 2021 tot en met zomer 2022 staat Gouda stil bij 750 
jaar stadsrechten. Dat belooft een feest te worden voor de hele 
stad. Ook voor Achterwillens, tenminste dat hebben wij voor 
ogen. In februari 2019 komt het vijftal bewoners, dat zich 
inmiddels heeft gemeld, voor het eerst bijeen om plannen te 
gaan maken. 

Wij hebben een feest voor ogen dat zowel verleden, heden als 
de toekomst viert. 

Een stukje geschiedenis dus dat begint met de polder Willens die 
zo’n 1.000 jaar geleden is ontgonnen uit, jawel, de Wildernis!  

Binnen Gouda (en de gemeente Reeuwijk) heeft Achterwillens 
lang een belangrijke agrarische bijdrage geleverd.  
Maar Achterwillens heeft ook de rol van vuilnisbelt (‘Aschpot’) en 
wijk voor ‘sociaal onmogelijke gevallen’ gehad.  
Nieuwkomers (arbeidsmigranten in de jaren zestig vorige eeuw) 
en ondernemers (o.a. Middenwillens en de wethouder Venteweg) 
hebben zich altijd met de nodige wederzijdse moeite en plezier 
weten te verhouden tot de al ‘gevestigden’.  

Dat willen we in het feest in 2022 tot 
uiting brengen. 

Daarvoor zoeken we nog steeds 
handjes en hersenen. 

Heb je daar ook zin in: meld je aan via: 
netwerkachterwillens@gmail.com  



 
  Achterwillens februari 2019                  

7 

Woonpartners nieuwe 
beheerder buurthuis de Bühne 
De Bühne is een wijkcentrum waar allerlei activiteiten 
plaatsvinden voor en door de buurt. Om dit alles goed te laten 
verlopen is er uiteraard coördinatie nodig. Dat gebeurde de 
afgelopen jaren door Stichting Steunpunt OOG, met  
Willemien Rougoor als eindverantwoordelijke, conciërge Saïd 
Addabani en coördinator Martine van Erk. 
Om uiteenlopende redenen hebben deze personen hun taken 
kort, of iets langer, geleden beëindigd.  

Alle betrokkenen bij de Bühne vinden het van cruciaal belang dat 
de activiteiten in de Bühne voortgang vinden. Omdat 
Woonpartners de komende periode ook groot onderhoud gaat 
uitvoeren in de wijk rondom de Bühne, is besloten dat 
Woonpartners met ingang van 1 oktober 2018 verantwoordelijk is 
voor de coördinatie van het beheer van de Bühne.  

Voor de communicatie betekent dit: 

- Reserveringen en meldingen gaan via: 
buhnegouda@gmail.com 

- Berichten tijdens kantooruren: (0182) 646464, vragen naar 
beheer Bühne 

- Op dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u rechtstreeks 
bellen met Ingrid Koenst via (0182) 597045 

Op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur en op 
woensdagmiddag van 12.00 uur tot 14.00 uur is Ingrid Koenst 
(Woonpartners) in de Bühne aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden, dan wel zaken te regelen die met het beheer van 
de Bühne samenhangen. 
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Vervolg verkiezingsdebat  
Enigszins teleurgesteld waren we als Netwerk wel na het 
Verkiezingsdebat: slechts 45 bezoekers en het gevoel dat er 
niets zou gebeuren met onze stellingen, waarmee alle twaalf 
kandidaat-raadsleden het op 15 maart eens leken te zijn. 

Na de zomer bleek ineens dat de Goudse gemeenteraad een 
motie van PvdA/CDA heeft aangenomen over de 
buurtontwikkeling van ‘oude buurten’. Eind 2019 zal B&W met 
een plan moeten komen om een viertal Goudse buurten te 
moderniseren en dus te ontwikkelen. Oud-Achterwillens is één 
van de vier genoemde buurten in deze motie. En precies hierover 
ging één van de stellingen tijdens ons debat. Nu nog ervoor 
zorgen dat oud-Achterwillens als eerste aan de beurt komt! 

Oversteken Goudse Houtsingel 

 
Over het vervolg op een andere stelling hoorden we niets: het 
duurzaam veilig maken van de vijf oversteken over de Goudse 
Houtsingel. Hoogste prioriteit van het Netwerk, mede door de 
komst later dit jaar van de natuurspeelplaats in de Goudse hout.   
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Met twaalf organisaties hebben we daarom een petitie opgesteld 
aan de gemeenteraad en B&W (de tekst kun je vinden op 
goudsehoutveilig.petities.nl).  
 
Handtekeningen 
De 738 handtekeningen onder de petitie (345 op papier!) hebben 
we met kinderen van Vindingrijk op 12 december 2018 
aangeboden aan wethouder Niezen (Verkeer). Ook hebben 
Maurice en Eline van basisschool Vindingrijk en een 
vertegenwoordiger van de organisaties later die avond de 
gemeenteraad in het Open Podium herinnerd aan de discussie 
op 15 maart jongstleden.  
Na afloop van de raadsvergadering zeiden een paar 
coalitiepartijen zich nu wel hard te maken voor beter beveiligde 
oversteekplaatsen.  

We gaan het geloven als we het zien!  

Op 23 januari had wethouder Niezen overleg met de 
petitieopstellers (zie netwerkachterwillens.wordpress.com). 

 

Wij zoeken de ogen en oren van de buurt! 

Vindt u/je het prima om als contactpersoon tussen de 
straat waar u woont en het Netwerk Achterwillens de 

verbinding te zijn? 

Wat leeft er, wat kunnen we aankaarten, wat zou 
handig zijn om te doen als Netwerk? 

Meld u/je dan aan met naam en adres bij: 

netwerkachterwillens@gmail.com 
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Plannen voor gebouwen 
Woonpartners en T&D 
Hoe gaat het verder met de leegstaande panden van 
Woonpartners aan de Achterwillenseweg 22a en de T&D-
bouwmarkt aan de Wethouder Venteweg 2a? 

Woonpartners 
Het gebouw is verkocht aan FABhouse die er dit jaar woningen in 
laat maken. Taalinstituut Acceptus zit tot 1 mei pand en na hun 
vertrek zal er een beheerder aangesteld worden.  

Het is de bedoeling om juni/juli 2019 te starten met bouwen. 
Volgens het ontwerp van architectenbureau R4A uit Rijswijk 
komen er 12 appartementen met buitenruimte: op de begane 
grond een tuin en op de verdieping een balkon over de hele 
lengte, aan de lange zijde van het gebouw (hieronder een 
impressie). 

 
Vooral aan de binnenzijde van het gebouw zal gesloopt worden. 
Er wordt niet klimaatneutraal gebouwd, maar er wordt 
geprobeerd, waar mogelijk, materialen te hergebruiken. Het ligt in 
de bedoeling om zonnepanelen te plaatsen. Een warmtepomp 
lijkt op dit moment niet realiseerbaar vanwege de hoge kosten. 
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Doelgroep 
FABhouse hoopt wijkbewoners te interesseren, van wie de 
kinderen het huis uit zijn en die kleiner willen gaan wonen, maar 
wel in de buurt. Toekomstige bewoners worden zoveel mogelijk 
bij ontwerp en uitvoering betrokken.  

Parkeren 
FABhouse verwacht dat de buurt weinig overlast krijgt van de 
verbouwing. De materialen worden gestald op het huidige 
parkeerterrein. Bewoners gaan parkeren op het eigen terrein (er 
komen 1 à 2 parkeerplekken per appartement plus ruimte voor 
bezoekers) en zouden geen extra druk leggen op de openbare 
parkeerruimte in omliggende straten.  
 
Daar heeft het Netwerk Achterwillens nog wel enige zorg over, 
want om de parkeerdruk te verlichten, mochten omwonenden in 
de avond en de weekenden parkeren op het terrein van 
Woonpartners. En dat lijkt niet in het plan opgenomen! 

Nieuwe naam? 
Ook het naam- en huisnummerbeleid is nog onderwerp van 
gesprek met de gemeente. Nu heeft het gebouw nummer 22a t/m 
22c. Huisnummer 22 is het laatste woonhuis aan het eerste deel 
van de Achterwillenseweg. Mogelijk krijgen de appartementen 
een eigen ‘straatnaam’ zoals b.v. het Achterwillenshofje? 
Misschien zijn er nog andere creatieve ideeën? 

Binnenkort worden de omwonenden, al dan niet persoonlijk, 
geïnformeerd over de plannen. Geïnteresseerden kunnen nu al 
terecht op de website van FABhouse.   

FAB(ulous)house BV wordt gevormd door de bouwkundigen 
Arlette van Poppel 06 – 38 30 49 73 en Francine Smissaert 06 – 
81 91 20 09, info@fabhouse.nl. 



 
  Achterwillens februari 2019                  

12 

T&D-bouwmarkt 

Met steeds meer lege plekken in de T&D-Bouwmarkt, kwam de 
sluiting per 1 januari niet onverwacht, maar toch nog snel. Een 
einde van een tijdperk na 34 jaar!  
Het pand was eind december, vlak voor het dichtging, nog niet 
verkocht. Careless heeft plannen hier zorgappartementen te 
maken, al kon het eerste voorstel de toets van de gemeenteraad 
niet doorstaan. Een van de knelpunten was het te kleine aantal 
parkeerplaatsen. 

Een woordvoerder van Careless beloofde telefonisch dat de 
omwonenden in januari of februari méér zullen horen.  

We houden u op de hoogte, via ons blog en in de volgende 
wijkkrant. 
Advertentie
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Bus vaker door Achterwillens  

Sinds de nieuwe   
dienstregeling van Arriva 
rijdt de Buurtbus Reeuwijk 
vaker door de 
Slagenbuurt. Op 
werkdagen kun je nu elk 
uur lijn 726 van Arriva 
nemen, in plaats van elke 
twee uur. 
Hiervoor zijn wel enkele trajecten in Reeuwijk gesneuveld, waar 
het aantal reizigers was teruggelopen. De verwachting is dat in 
Achterwillens meer mensen de bus zullen nemen. 

Je kunt op- en uitstappen bij de haltes ter hoogte van de 
Doorslag, het Driewegplein en de Waarsmanslag. Maar de 
chauffeurs van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk stoppen ook als 
je op een andere plek op de route je hand opsteekt. 

We mogen wel blij zijn met al die vrijwilligers die dit geheel 
belangeloos doen. Dus wij als Netwerk zeggen: duim opsteken, 
dan je hand en meerijden met lijn 726 van Arriva! 

Zoals ook op de reguliere buslijnen kun je de reis betalen met de 
ov-chipkaart of de pinpas. 

We zouden graag willen dat de bus ook in het weekend door 
onze wijk gaat rijden. Arriva en de buurtbusvereniging zouden 
dat zelf ook wel willen, maar dat staat of valt met de 
beschikbaarheid van chauffeurs. Meer vrijwilligers zijn dus 
welkom, overigens óók voor de diensten op werkdagen.  
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In beide gevallen geldt dat de a.s. chauffeur voorlopig 
beschikbaar is én blijft. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.  
Kandidaten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs B, ze 
worden via Arriva medisch gekeurd en een verkeersschool toetst 
hun rijvaardigheid en chauffeurskwaliteit. 
Kandidaten kunnen zich melden bij de ledenadministrateur van 
de Vereniging Buurtbus, Ton Bremer, telefoon 535822, email 
tonbremer49@gmail.com.  
 
De nieuwe dienstregeling staat op pagina 16 en 17. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Achterwillenseweg weer boven 
water! 

Niet alleen het 
Aschpotpad en het 
Drossaardpad zijn dit 
jaar opgeknapt. Na drie 
jaar kwam er dan ook 
tenslotte een einde aan 
het ophogen van de 
Achterwillenseweg. 

Op de foto is te zien hoe 
de weg is opgebouwd. Na 

verwijdering van het oude wegdek is een nieuwe onderlaag 
aangebracht op een laag folie. Daarop is het asfalt gelegd. 

Ben je benieuwd hoe het er uitzag vlak na oplevering in 
november? Neem dan bijna 6 minuten de tijd en fiets het hele 
traject vanuit je luie stoel op YouTube: youtu.be/0uHHQYvl4W0 
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Sponsors Netwerk 
Achterwillens 
Sinds 2015 zijn de kosten voor wijkactiviteiten niet meer voor 
rekening van de gemeente Gouda, maar voor de bewoners zelf. 
Dat betekent dat wat wij in de wijk doen voor het vergroten van 
de leefbaarheid via sponsoring betaald moet worden.  

Sponsoring krijgen wij via advertenties, bijdragen in natura en 
subsidies. Onze belangrijkste sponsors bedanken we daarom op 
deze plaats graag met een afbeelding van hun logo. Wilt u ook 
sponsor worden van Netwerk Achterwillens? Stuur dan een e-
mail naar netwerkachterwillens@gmail.com. Of stort meteen 
minimaal €25 op IBAN NL04 TRIO 0198 3058 93, ten name van 
Netwerk Achterwillens. Bedankt alvast! 
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Vier jaar Goudse Smultuin 

Deze pluktuin is te vinden in de 
Goudse Hout even voorbij de 
skeeler-/wielerbaan. De 
Smultuin is - na ruim vier jaar – 
volwassen: in de herfst van 
2014 heeft wethouder Bergman 
deze tuin geopend en het 
naambord onthuld, samen met 
de leerlingen van de 
Luidensschool (die nu 
Vindingrijk heet). 
We kijken terug op een 
vruchtbaar en actief jaar met 
heel veel bezoekers van alle 
leeftijden en met diverse 
activiteiten in en om de tuin.  

 WINTER… 
… is een rustperiode - zowel voor de tuin als voor de hoveniers.  

Middenin staat nu een grote spar met vetbollen voor de vogels 
en wat rode kerstappeltjes; verder maar weinig kleur en geur in 
de tuin. Na de eerste nachtvorst legden alle vrolijke kosmea-
bloemen het loodje. Gelukkig zijn de bessenstruiken al volop in 
knop en ook de vier rijzige (kroosjes)pruimenbomen wachten 
geduldig tot de winter ‘vervangen’ is. Want als de …. 

LENTE… 
… weer komt, is er - net als vorig jaar - een explosie van blauw, 
geel & paars; de narcissen rondom de tuin bloeien wel zes 
weken lang! Samen met vergeet-mij-nietjes en krokussen. 
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Het tuinseizoen van het 
Smultuinteam - vijf 
vaste vrijwilligers (♀) - 
begint weer in maart op 
maandagochtenden: 
zaaien, planten en 
wieden. 

ZOMER 
Juni en juli 2018 waren 
hele droge, zonnige 
maanden. Gelukkig is er 

een sloot nabij en waren er genoeg bezoekers en (vindingrijke) 
leerlingen die spontaan water hebben gegeven! In juni waren de 
zwarte, rode en witte bessen rijp, ruim genoeg om samen met 
leerlingen jam te maken: Wel 16 potten! 

De zonnebloemen schoten tot bijna 3 meter hoog in de nazomer. 
In het naseizoen werd volop geoogst (o.a. snijbiet, palmkool, 
rabarber, munt, tuinkruiden) en in Achterwillens-keukens 
verwerkt. 

HERFST 
Ook de herfst - tot medio 
november in 2018 - was 
droog en lekker warm. 
Altijd genoeg te doen voor 
het Smultuinteam: 
snoeien, wieden, paadjes 
bijwerken, compost 
omzetten …  
Het gras rondom de tuin 
wordt gelukkig gemaaid 
door Staatsbosbeheer. 
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Doe mee aan NLdoet 

We hopen dat er veel vrijwilligers komen helpen op de NLdoet-
dag op zaterdag 16 maart 2019. Je mag zelf kiezen welke klus 
je gaat doen: Houtsnippers kruien, de vakken ophogen met 
compost & aarde, een pergola bouwen om fijn droog te kunnen 
zitten, aanleg van een bloemenweide en bouw van een 
insectenhotel. Er komen nu al veel bijen en vlinders, maar we 
denken/hopen dat die weide en hotel gaan bijdragen aan meer 
insecten en een nog grotere biodiversiteit. 

Opgeven vooraf doe je via de NLdoet-website 
www.nldoet.nl/klus/actief-de-goudse-smultuin#block-
projectsubscribe 

Via de school Vindingrijk kun je je ook opgeven. Gezellig! En net 
als in 2018 met een gezonde lunch in de verwarmde kantine van 
de hondenclub tegenover de tuin. 

 

Op www.goudsehout.nl vind je veel meer informatie en foto’s. 
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Sint-Maarten in Middenwillens 
 
Op zaterdag 10 november werd er Sint-Maarten gevierd in 
onze buurt! Om half 7 werd er verzameld in de 
vlinderspeeltuin waar alle kaarsjes al aan stonden. De 
opkomst was groot en alle kinderen hadden een mooie 
lampion bij zich!  

We zongen Sint-
Maartenliedjes met elkaar en 
dronken warme chocomelk, 
waarna we begonnen aan een 
optocht door de buurt.  

De mensen die meededen 
aan deze avond hadden 
volgens de afspraak een 
lichtje voor het raam gezet. 
Ontzettend leuk dat er zoveel 
mensen de moeite hadden 
genomen lichtjes aan te 
steken en lekkers in huis te 
halen!  

De kinderen reageerden zo 
enthousiast bij ieder lichtje dat 

ze voor een raam zagen staan! We zijn door alle straten van het 
nieuwe gedeelte van onze wijk gelopen en de kinderen gingen 
huis na huis steeds enthousiaster en harder zingen! Ze hielpen 
elkaar met zoeken naar lichtjes, dat was erg leuk om te zien!  

Na de wandeling gingen alle ouders en kinderen moe maar 
voldaan weer naar huis! Voor veel kinderen een leuke eerste 
kennismaking met dit feest! 

Eline van Rens (Buurtvereniging Middenwillens) 
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18  

 

20 februari om 20.00 uur: info-
avond Natuurspeelplaats 
Op de Goudse Manege houdt Staatsbosbeheer een 
informatie-avond over de aanleg van de Natuurspeelplaats in 
de Goudse Hout. Wat, waar, wanneer en hoe het eruit ziet: 
dat wordt allemaal uit de doeken gedaan. 

De Natuurspeelplaats krijgt een wiebelbrug, een trekvlot, een 
plankenpad, een boomstamoversteek, een waterpomp, een 
vogelkijkhut en een speelstructuur over water (komt dat zien!). Er 
komen zes picknick tafels die uitzien op de speeltuigen. Eén 
ervan is toegnakelijk voor rolstoelgebruikers. Maar ook voor 
volwassenen komt er een behendigheidsparcours van 20 meter. 
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18 

 
(vervolg van pagina 22)  

De info-avond van 20 februari gaat niet over het gewenste hek 
ter voorkoming van vandalisme. Dat bestuursbesluit van de 
Groenalliantie is niet terug te draaien op dit moment. Ten 
aanzien van de blauwalg-risico’s kiest Staatsbosbeheer voor een 
volgende strategie. Er vindt monitoring plaats en er komen niet 
meteen maatregelen ter preventie van blauwalg, zoals in de 
Delftse Hout worden toegepast. Het type maatregel is namelijk 
nogal afhankelijk van het soort blauwalg en de condities 
waaronder deze 
optimaal ‘bloeit’. 
Dat wordt dus 
eerst onderzocht.  
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Gezellige 6e lampionoptocht 

Het was een feest voor en door de wijk. 
Bij de inschrijving hoorden we de 
enthousiaste verhalen van kinderen, die 
al uitkeken naar de spannende avond. 
Eén van de kinderen vertelde dat ook 
zijn knuffelaap Sela mee zou gaan. Ik 
ben benieuwd, hoe die het vond!  

 
Meer dan 100 kinderen deden mee aan de lampionoptocht. 
Zoals bij de opening genoemd, vulde de kinderen de straten met 
muziek van het draaiorgel, sfeer, lichtjes en gezelligheid. Ouders 
ontmoetten elkaar, kinderen speelden met elkaar. Vrijwilligers en 
verkeersregelaars maakten dit alles mogelijk en hadden zelf ook 
een geslaagde middag/avond. 
Fotograaf Ab Verwaal schoot enkele plaatjes en genoot van wat 
hij zag. We sloten de avond af met voor ieder een bekertje 
chocomelk en een speculaasje en kletsten nog lang gezellig na.  
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Ook Remco Gerritsen, een andere fotograaf uit de buurt, maakte 
heel mooie foto’s; deze zijn te zien op: 
rfgfotografie.nl/evenementen/?p=803		

	

   	

Netwerk Achterwillens is blij met de hulp van alle vrijwilligers die 
vooraf en tijdens de tocht hebben meegedaan, niet in het minst 
de verkeersregelaars die elk jaar het verkeer in goede banen 
leiden en de sponsors zoals GoudApot, Klaproos culturele 
ondersteuning (voor het licht en geluid) en de Coop voor de 
versnaperingen. Tot volgend jaar! 
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Wijkschouw + Wijkschoonmaak 
 

In november is een aantal bewoners gestart met een 
wijkschouw en een wijkschoonmaak. Een beetje beter met 
elkaar zorgen voor de buitenomgeving is de belangrijkste 
aanleiding. We willen beiden maandelijks herhalen. 

Hoe wij in de Slagenbuurt omgaan met het ‘achterlaten van het 
oudjaar’ laat deze foto op het Driewegplein van 31 december 
2018 zien. 
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Wijkschoonmaak 

Met zo’n tien bewoners hebben we in december binnen twee uur 
zo’n zes zakken vol met zwerfvuil in oud-Achterwillens opgeraapt 
en opgeruimd. In principe maken we elke derde zaterdag van de 
maand tussen 10 en 12 een stukje wijk schoon. 

We kondigen in ons blog en op Nextdoor telkens aan wanneer 
en waar we aan de slag gaan. 

 

 

Wijkschouw 

In november, december en januari hebben we met vier bewoners 
een wijkschouw gelopen: dat betekent in tweetallen door de 
buurten en goed noteren waar er wat beter kan op straat, in 
plantsoenen en langs het water.  
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We hebben alle bevindingen doorgegeven aan de gemeente 
Gouda. Veel zaken worden opgepakt, maar er blijft nog te 
wensen over. Zo waren we onthutst over de oorzaak waardoor 
het Aschpotpad opnieuw bestraat moest worden: een verzakking, 
veroorzaakt door het zware materieel waarmee de 
beschoeiingen dit jaar zijn vernieuwd! Die bestrating is een 
kostbare aangelegenheid.  

En wat te denken van de 
nieuwe Gft-containers; 
die zijn gekocht zónder 
handhavend personeel 
bij de inkoop te 
betrekken. Dat leverde 
verkeerde bakken op, 
waardoor er nu al wel 
nieuwe fundamenten 
liggen (waarop de oude 
containers niet passen!) 

 
De uitgebreide verslagen vind je in een blog op 
netwerkachterwillens.wordpress.com. 

Bij de wijkschouw en wijkschoonmaak hebben we bovendien in 
totaal wel 40 MOG’s (= Melding Openbaar Gebied) gedaan. Dat 
kan iedereen makkelijk zelf: op de computer via het formulier op 
de gemeentesite. En via de smartphoneapp MijnGemeente. 
 
We zijn inmiddels de hele wijk rond en zullen later dit jaar nieuwe 
ronden maken, ook een keer ’s avonds.  

Wil je ook zo nu en dan meelopen in de wijkschouw en/of 
meehelpen met opschonen? Meld je dan aan via 
netwerkachterwillens@gmail.com. 
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Drukke donateursavond 
Vrienden van de Goudse Hout 
De Vrienden van de Goudse 
Hout hadden op 26 november 
zo’n 60 belangstellenden op 
hun jaarlijkse donateursavond.  

Na de opening, door de 
voorzitter Claire Boissevain, 
begon Bernt Feis (directeur 
Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie) zijn verhaal over het 
rampjaar 1672, gekleed als een 
Prinsgezinde uit die tijd.  
 

Het boeiende verhaal over de 
Oude Hollandse Waterlinie had hij goed toegesneden op zijn 
publiek: het is het legendarisch verhaal over het hondje, dat de 
prins van Oranje waarschuwde voor de Fransen die zijn kamp 
overvielen. Honden staan sindsdien symbool voor trouw aan de 
prins.  
 
Groots Gouda 
Ook het belang van Gouda, gelegen vlak achter de Waterlinie, 
voor de bevoorrading en achterwacht van de legers aan 
Hollandse zijde, kreeg de nodige toelichting.  
 
Met name de tijdige, politiek slimme, overloop van Van 
Beverningh en consorten naar het prinselijke kamp gaf Gouda in 
die tijd meer aanzien.  
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Van Beverningh, wiens graf in de Sint Jan een aparte kapel 
heeft, was nog jaren een internationaal gezant, die namens de 
prins (onder)handelde met de Franse koning en de Engelsen. 
Waar Gouda toch groot in was in die tijd! 

Hondenbeleid 
Na de pauze stond het hondenbeleid in de Goudse Hout op de 
agenda. Staatsbosbeheer is van plan in al haar gebieden dit 
beleid te herzien. Redenen hiervoor zijn de toename van 
hondenuitlaatservices, die met acht tot tien honden tegelijk op 
pad gaan en het (mede hierdoor) toenemend aantal irritaties 
tussen mensen mét een viervoeter en niet-hondenbezitters. 

De Vrienden van de Goudse Hout nemen initiatieven om het voor 
iedereen een beetje leuk te houden. Op hun website kun je over 
de voortgang daarin bijdragen vinden www.goudsehout.nl. 

                              

Omgangsvormen 
Intussen is het wel duidelijk dat we rond het hondenuitlaten toe 
zijn aan nieuwe omgangsvormen tussen fietsers, wandelaars en 
hondenuitlaters.  

Borden en regels zijn één ding; iets anders is handhaving en 
vooral onderlinge etiquette: ja wat dat is, daarover raden wij 
zowel hondenuitlaters als niet-hondenuitlaters eens te lezen op: 

hondenetiquette.nl/pdf/hondenetiquette-pp-2015.pdf 
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Pimp my hood 
Dat is de titel van een project 
waarmee de Stichting Jong kinderen 
in oud-Achterwillens bij hun buurt 
wil betrekken.  

Medewerkers van deze Stichting 
werkten met de kinderen aan het 
verbeelden van hun dromen over de 
wijk. 
Bij de onthulling van hun dromen (in 
ballonvorm op de Bühne te zien), op 
een zaterdag in oktober, was ook de 
burgemeester aanwezig.  

Opvallend was het ontbreken van bijna alle ouders bij deze 
onthulling! 
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Quizmiddag in Vindingrijk 
In basisschool Vindingrijk heeft Mimoun Talbi samen met 
een collega en twee ouders een quiz georganiseerd voor 
jongeren van 12 jaar en ouder. 

Er kwamen 13 jongens die het erg leuk en interessant vonden. 
De quiz duurde een uur en eindigde natuurlijk met prijzen en 
lekker eten.        

 
De eerste 15 minuten kregen ze informatie over instanties waar 
ze kunnen sporten en meedoen aan andere activiteiten. Ook 
werd hen gevraagd wat voor verandering ze willen in de wijk, of 
er een leuke ideeën zijn.   

Vijf van de jongens kwamen met het idee om regelmatig door de 
wijk te lopen en te kijken of er problemen zijn, bijv. speeltuinen 
die niet goed ingericht zijn, straten die geen verlichting hebben 
etc.  

Dat sluit goed aan bij de wijkschouw die het Netwerk regelmatig 
houdt, dus daar komt ongetwijfeld een mooie samenwerking uit 
voort! 

Met dank aan directeur Jasper van Vindingrijk voor het ter 
beschikking stellen van het klaslokaal. 
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Agenda Heemtuin 
Goudse Hout  

• Voorjaarsexcursie 22 april  
2e Paasdag en dan is ook de manifestatie 
Lentefair. In de hele Goudse Hout is er dan van alles te doen.  

• Open dag 16 juni, vanaf 12.00 uur 
Altijd gezellig met informatie over natuur en bijen, muziek en 
excursies. Ook zijn er slootjesdagen in de Goudse Hout. 

Kijk voor meer details op heemtuingoudsehout.nl. 

advertentie
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Lightwise op Vindingrijk 

Op 30 oktober kregen alle leerlingen van basisschool 
Vindingrijk een check up van hun fiets. Een team van politie, 
handhaving en de Stichting Jong stond klaar om zo nodig de 
fietsen te repareren! 

Het regende en dus mochten de bijna 60 fietsen van de 
evenzoveel kinderen naar binnen voor de fietsreparaties. Eerst 
natuurlijk onderzoeken wat er gemaakt moest worden.  
 

 

De wijkagent, een paar handhavers en drie medewerkers van 
stichting Jong deden de check up met een formulier. Daarna 
volgden de reparaties. Een prima actie met aandacht voor veilig 
verkeer. Ook goed om te zien hoe politie, handhaving, Jong-
medewerkers en de school samenwerken voor onze jeugd. 



 
  Achterwillens februari 2019                  

35 

Nacht van de Nacht 
Op 27 oktober kon er weer genoten 
worden van de schoonheid van de 
duisternis. Het IVN IJssel en Gouwe had 
een wandeltocht door de Goudse Hout 
georganiseerd. 

Ton van Rossum (IVN) leidde de 30 
deelnemers door het donker langs de 
vuurkorf bij de sfeervol verlichte Smultuin.  
De Vrienden van de Goudse Hout verrasten de bezoekers met 
een warme drank.  
 
Voor een uitgebreider verslag van deze IVN-excursie ga je naar: 
www.ad.nl/gouda/sterrenkijken-en-wandelen-in-goudse-
hout-in-het-maanlicht~a3c073a7/ 

 

 

 

 

De Weggeefwinkel in de Bühne 1 jaar 
16 januari was de heugelijke dag: reden voor een 
feestje. Wekelijks komen zo’n dertig mensen, die 
spullen kunnen gebruiken, deze uitzoeken aan de 

Tristanstraat 18. Dat kan elke week op maandag en 
woensdag, telkens van 13.00 – 15.00 uur.  Heeft u 
ook nog kleding, huisraad of speelgoed dat in orde is 

maar overbodig? Breng ze aub langs, er komen 
mensen in de weggeefwinkel die ze goed kunnen 

gebruiken! Meer over het feestje is te lezen op 
netwerkachterwillens.wordpress.com. 
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 Beheerplan Onderhoud  
In oktober heeft de gemeente Gouda het 
beheerplan voor Groot- en 
Vervangingsonderhoud voor de 
openbare ruimte uitgebracht voor de 
periode 2018-2021 (met een doorkijkje 
naar 2022-2025). 

U moet daarbij denken aan het openbaar 
groen, wegen, waterwegen, speeltuinen, 
stoplichten en kunstwerken en wat onze 
gemeente daarmee van plan is.  

Uiteraard komt in zo’n plan niet aan de orde wat zo tussendoor 
toch ook moet gebeuren: verzakkingen wegwerken, kapotte 
materialen vervangen etc; dat heet dagelijks onderhoud.  

Belangrijke conclusies qua ophoging: de gemeente komt pas in 
actie als het hoogteverschil tussen de dorpel van een particuliere 
woning en de aangrenzende openbare ruimte minimaal 50 cm 
is! En bij openbare terreinen wordt pas ingegrepen als ze minder 
dan 20 cm boven het waterpeil liggen. 

In onze wijk staat dit jaar vervanging van diverse speeltoestellen 
gepland (evenwichtstoestel Kameraarslag, speelhuis en veerwip 
bij Doorslag).  

In de Drossaardslag en op de Goudse Houtsingel worden dit jaar 
lichtarmaturen gecontroleerd of vervangen.  

Het plan is te omvangrijk om hier samen te vatten. Zelf alles 
nalezen kan via deze link naar het complete plan: 
gouda.nl/dsresource?objectid=dd1884c3-059e-4b94-af5d-
e21da429cc21&type=org 
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De Papierwinkel 
 Informatie en hulp bij financiële vragen 

 

 

De Papierwinkel is een initiatief van Sociaal Team Gouda in samenwerking met: 

            

Heb je vragen over financiën, 
regelingen of schulden? Wil je hulp 
bij het ordenen van je administratie? 
Heb je een brief die je niet begrijpt?  
Loop dan gerust binnen bij de 
Papierwinkel.  

 
Je kunt bij ons terecht: 
- met vragen over geld, regelingen, 

schulden; 
- voor uitleg van (moeilijke) brieven; 
- voor hulp bij het invullen van 

(digitale) formulieren; 
- voor tips en ondersteuning bij het 

uitzoeken en sorteren van je post 
en administratie. 

 
Ook als je een andere vraag hebt, kun je 
die aan ons stellen. Een getrainde 
vrijwilliger kan je helpen bij wat je (nog) 
niet zelf kunt. Heb je meer ondersteuning 
nodig dan de vrijwilliger kan bieden, dan 
kun je een afspraak maken met een 
sociaal werker van het Sociaal Team.  

 

Waar en wanneer? 
Papierwinkel Gouda Noord 
Inwoners postcode 2803, 2804, 2805 
Büchnerweg 7 
Woensdag 09.30 - 11.30 uur 
 
Wijkcentrum De Bühne (Noord) 
Inwoners Achterwillens  
Tristanstraat 18 
Maandag 13.30 - 15.30 uur 
 
Ontmoetingscentrum De Walvis 
Inwoners postcode 2801, 2802, 2809 
Walvisstraat 1 
Donderdag 09.30 - 11.30 uur 
 
Nelson Mandela Centrum 
Inwoners postcode 2806, 2807, 2808 
Bernadottelaan 79 
Maandag 09.30 - 11.30 uur 
 
Je kunt zonder afspraak langskomen. 
Kom op tijd, minstens een half uur 
voor het einde.  
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Koert van Oosten,  

een belofte op de fiets 

Koert is 25 oktober 16 jaar geworden, hij woont met vader, 
moeder en zus in de Slagenbuurt. Hij zit op de Goudse 
Scholengemeenschap Leo Vroman, daarna wil hij naar Delft. 

Zijn sportieve prestaties komen niet uit de lucht vallen. Een neef 
van hem schaatst op niveau, zijn vader schaatst, fietst en heeft 
geroeid, mama Van Oosten volleybalde en zijn zus Iris hockeyt. 

Achtste van de 25 
Koert was zeven toen hij als lid van Excelsior op een gehuurde 
fiets zijn eerste rondjes reed op de wielerbaan. Hij reed toen ook 
zijn eerste wedstrijden van 5 kilometer. Met een lachje vertelde 
hij dat hij op het NK voor de jongsten 8e van de 25 werd. 

Bij de jeugdcategorie tot ongeveer twaalf jaar trainde hij twee of 
drie keer per week. Hij fietste vaak in het wiel van zijn vader. Dat 
ging prima tot hij een gemiddelde haalde van 30 km, vooral de 
intervallen werden zijn vader toen te veel.  

Koert wordt nu begeleid door een coach die Nederlands talent 
begeleidt. Hij traint zes keer per week, waarvan vier keer op de 
weg, hij fietst dan meestal alleen. De krachttraining voor de 
benen en bevorderen van de rompstabiliteit is een vast 
onderdeel op de sportschool.  

Vallen 
Of hij niet bang is om te vallen? Koert is het afgelopen 
fietsseizoen niet gevallen. Hij valt gemiddeld een keer per jaar, 
dat gebeurt vaker bij een rustmoment, als het even rustiger gaat. 
Schaafwonden horen erbij … 
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In 2018 heeft hij een flinke stap gezet. Hij reed een meerdaagse 
wedstrijd in Denemarken; hij werd eerste in een klimwedstrijd 
over 64 km in Duitsland. Ook heeft Koert zich als lid van de 
Nederlandse selectie kunnen meten met Europese talenten in 
een meerdaagse wedstrijd in Oostenrijk. 

Gelukssokken 
Hij werd zevende in de tijdrit over 1,7 km, hij werd de volgende 
dag tweede in een rit over 75 km, met een paar lange hellingen, 
hij was daar weggereden na 15 km en was daarna met de 
Duitser Marco Brenner weggebleven en veroverde toen de 
puntentrui. Tijdens de derde etappe in heftige regenbuien 
eindigde Koert als negende. De dag daarna wachtte weer een 
flinke klim, Koert reed met Marco Brenner en nog twee andere 
renners de hele wedstrijd vooruit en werd tweede. De laatste dag 
veranderde er niets in het klassement. Koert werd tweede achter 
Brenner, hij won wel het puntenklassement. De hele wedstrijd 
reed Koert met zijn groene gelukssokken. 

 
In 2019 rijdt Koert bij de junioren. Hij droomt al van een contract 
en hopelijk gooit een val geen roet in het eten.  
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In gesprek met Martine van Erk 
 

Martine van Erk is bijna 
twintig jaar actief in haar 
wijk oud-Achterwillens. 
Sinds half oktober werkt zij 
als coördinerend 
verpleegkundige bij Dunya 
Zorg en Welzijn. Zij laat de 
wijk niet in de steek, maar is 
wel gestopt met een aantal 
taken, het is een driekwart 
afscheid.  
Voor Netwerk Achterwillens 
een goede reden voor een 
gesprek. 

Wanneer begon het contact met de wijk? 
“In 1999 ben ik getrouwd met Arjan van Erk, hij woonde in een 
appartement aan de Tristanstraat en wij zijn daar samen 
verdergegaan. Ik was verpleegkundige. Na 3 jaar verhuisden we 
naar de eengezinswoning aan de overkant waar we nog wonen.” 

Wat was je eerste activiteit in de wijk? 
“De vrouwenochtend bij mij thuis. Ik had contact met mijn 
Marokkaanse buurvrouw. Vanuit mijn kerk kende ik vrouwen die 
contact zochten met vrouwen uit andere culturen. Ik heb mijn 
buurvrouw gevraagd of zij met haar vriendinnen bij mij thuis thee 
wilde drinken samen met mijn vriendinnen. Zo is de 
vrouwengroep ontstaan.” 

Wat motiveerde je en op welk moment is de Bühne een rol gaan 
spelen? 
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“Ik vind het belangrijk om bruggen te slaan tussen mensen die 
normaal gesproken niet zo snel met elkaar zouden omgaan. Na 
een tijdje maandelijks bij mij thuis samengekomen te zijn, keek ik 
uit naar een andere ruimte. Een toenmalig wijkteamlid opperde 
dat de Bühne een optie was. Daar hebben we sindsdien 
dankbaar gebruik van gemaakt. Er gebeurde toen niet veel in het 
gebouw; een toneelvereniging oefende er en het wijkteam 
vergaderde daar. Op een gegeven moment was ik zo enthousiast 
dat ik mijn droom heb opgeschreven. Hoe een ideaal buurthuis 
kan zijn. In het schema had ik voor alle dagen activiteiten 
ingepland. Ik begreep wel dat dit niet van de ene op de andere 
dag gerealiseerd kon worden.” 

Hoe ging het verder? 
“De vrouwenochtenden werden avonden. Eens in de zes weken 
aten we met elkaar, we praatten over allerlei onderwerpen en zijn 
ook creatief bezig geweest. Met buurvrouw Linda Bikker is de 
kinderclub opgezet, die later ondersteund werd door 
Welzijnswerk en vervolgens is overgenomen door de Brede 
School. 

In 2016 begonnen Corrie Blok en ik met de vrouwengroep 
Nederlands. Ik was actief als coördinator van de Bühne, zorgde 
voor de agenda, was aanspreekpunt voor de lopende en nieuwe 
activiteiten en voor de schoonmaak. Vanaf het begin van het 
Netwerk Achterwillens was ik lid. Ik had trouwens al nauw 
contact met het wijkteam dat daarvoor actief was.” 

Ongetwijfeld heb je ook moeilijke momenten gehad, naast mooie. 
Wil je daar iets over vertellen? 
“Veel mooie momenten. Vrouwen ontmoetten elkaar waardoor 
blijvende vriendschap ontstond. Over en weer waren we elkaar 
tot steun. Kinderen van de kinderclub die me vrolijk begroeten op 
straat, ik zie hoe kinderen plezier hebben bij activiteiten. Het 
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geslaagde Bühnebuurtfeest waar oud en jong uit verschillende 
culturen met elkaar omgaan en genieten van elkaars 
aanwezigheid en het lekkere eten. 
Moeite had ik met de onduidelijkheid rondom de verhuur van het 
gebouw. Ik zat vaak tussen twee vuren, wat mij regelmatig stress 
opleverde.” 

Hoe vindt Arjan het dat je je zo inzet? 
“Hij is er trots op dat ik deze rol vervul. Dat ik op deze manier een 
bijdrage heb geleverd aan de binding in de buurt. Als ik op 
vrijdagavond rond etenstijd gestrest rondliep om alles weer rond 
te krijgen voor een vrouwenavond en hem achterliet met de 
kinderen en de rommel, was hij niet altijd even blij, dat snap je.” 

Wat moet Netwerk Achterwillens veranderen? 
“Dat weet ik niet zo goed. Het zou heel veel helpen als er meer 
mannen en vrouwen zijn die hun steentje bijdragen.” 

Hoe kijk je terug op deze periode in je leven? 
“Ik heb me jarenlang met passie en plezier ingezet voor de wijk. 
In het begin nog naast mijn werk. Toen de activiteiten toenamen, 
kwam ik tot de conclusie dat ik dit werk leuker vond dan mijn 
baan als verpleegkundige in het ziekenhuis. Ik heb mijn baan 
toen opgezegd en heb het werk voor de buurt als mijn baan 
gezien. Ik deed met mijn hart en ook vanuit mijn geloof in God 
die om mensen geeft. 

Ik vond het moeilijk om toe te geven dat de passie van lieverlee 
weggesijpeld is. Ik ging me steeds vaker afvragen hoe het zou 
zijn om een vaste baan te hebben die bij me past. Na 
gesprekken binnen het kernteam van Netwerk Achterwillens en 
met familie en vrienden heb ik besloten om de beheerstaken te 
beëindigen en te stoppen met een aantal activiteiten. Nu werk ik 
sinds half oktober. Ik blijf betrokken bij het Netwerk Achterwillens, 
en zal zeker nog weleens te vinden zijn in de Bühne.” 
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Belangrijke telefoonnummers  

 

Wijkagent Fuat Arslan:      0900 - 88 44 
 
Algemeen nummer Politie:      0900 - 88 44 
Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen van misdrijven en 
levensbedreigende situaties  
Politie, Brandweer, Ambulance      112 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, 
brandstichting, wapen- of mensenhandel, inbraak, bedreiging en fraude 
Meldpunt Misdaad Anoniem:      0800 - 7000 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties of kapotte zaken in het 
openbare gebied en jeugdoverlast via meldpunt@gouda.nl of: 
Meldpunt Openbaar Gebied (MOG):     14 01 82  
 
Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, klein 
chemische afval en papier) 
Cyclus:      0182 - 54 75 00 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sociaal Team Noord   088 - 900 43 21 
Mozaïek Wonen   0182 - 69 29 69 
Woonpartners     0182 - 64 64 64 
Buurtbemiddeling Kwadraad  088 - 900 40 00 
(ook Crisisdienst) 
CJG Sociaal Team Jeugd Noord 088 - 254 23 84 (van 8.30 – 17.00)   
Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088 - 308 35 35 (van 9.00 – 17.00) 
Kindermishandeling   0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag) 
Huiselijk geweld   0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag) 
Hygiëne en gezondheid  088 - 308 33 81 
Bureau Discriminatiezaken  0800 - 321 86 86 (gratis) 
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