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Wijkteam 

 

Deze wijkkrant is een uitgave van het wijkteam Achterwillens,  

De Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda, tel:  06 - 19 42 41 43 

 

Wijkteamleden 

Josina van Peijpe  Voorzitter       06 - 22 39 69 74 

Herman Klein   Secretaris    

Gerard Voskuilen  Penningmeester 

Gerda den Hollander  Publiciteit       0182 - 58 40 77 

Kees Lanser   Algemeen lid 

Arjan Smit   Algemeen lid 

 

 

info@wijkteamachterwillens.nl 

www.wijkteamachterwillens.nl 

 

Wat doet het wijkteam? 

Het wijkteam bestaat uit bewoners die zich als vrijwilliger inzetten 

voor de wijk. Het wijkteam krijgt tot 1 januari 2015 subsidie van de 

Gemeente Gouda voor activiteiten en projecten, die bijdragen aan 

de leefbaarheid in de wijk en de deelname van bewoners vergroten 

(participatie). Het wijkteam werkt samen met  organisaties die ook 

actief zijn in de wijk, zoals Woonpartners, Mozaïek Wonen, de 

wijkagent, de gemeente, de basisscholen, de Brede School, 

Sport.Gouda en Kwadraad.   

mailto:info@wijkteamachterwillens.nl
http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Nieuws uit de wijk 

Het wijkteam stopt. Helaas… 

Het is met pijn in het hart dat wij aankondigen eind 

dit jaar te stoppen met het wijkteam en de Stichting 

Wijkteam Achterwillens op te heffen, zodra aan alle 

financiële verplichtingen is voldaan. 

We zijn natuurlijk wel bereid om andere bewoners te helpen, die  in 

een andere vorm door willen gaan met zich inzetten voor onze wijk. 

Want de activiteiten moeten wat ons betreft doorgaan. Iets voor u? 

Wat vooraf ging… 

Deze stap  is een gevolg van het gemeenteraadsbesluit om per 1 

januari te stoppen met de actieve wijkaanpak. 2015 is nog een 

overgangsjaar, waarin wat ’zakgeld’ voor nog lopende activiteiten 

beschikbaar is, maar daarna stopt de subsidie en ondersteuning 

vanuit de gemeente voor de wijkteams. 

De boodschap van de coalitiepartijen was helder: de wijkaanpak 

moet helemaal anders en wordt er ingezet op het nog uit te werken 

Innovatief Burgerschap. De wijkteams mogen doorgaan met hun 

activiteiten, maar moeten dan vanaf 2016 zelf voor geld zorgen om 

die te betalen. Behalve zoeken naar sponsors betekent per keer een 

aanvraag doen bij de Goed-voor-Gouda-pot, waar elke Goudse 

burger een beroep op kan doen. 

Eenzijdig opgezegd 

De gemeente zegt dus eenzijdig het partnerschap met ons op: de 

wijkteams zijn niet langer meer de officiële gesprekspartner vanuit 

de wijk. Het informatie- en adviesrecht- waarbij de gemeente 
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verplicht was het wijkteam vooraf te informeren en advies te 

vragen bij veranderingen in de wijk- is hiermee ook vervallen. 

Dankzij de vasthoudendheid van de wijkteams ligt er een voorstel 

bij de gemeenteraad om dit advies- en informatierecht overeind te 

houden, maar pas eind dit jaar (17 december)  zal blijken, of daar 

steun voor is… 

Waarom wij de Stichting opheffen? 

De meeste wijkteams gaan wel door. Wij vinden het zuiver om in dit 

geval de Stichting op te heffen en geven hiermee ook een duidelijk 

signaal aan de politiek. Stichting Wijkteam Achterwillens is 

opgericht om uitvoering te geven aan Nota Wijkaanpak. Zo staat 

het in onze statuten. Nu de gemeente dit principe verlaat, is de 

Stichting volgens ons gebaseerd op een achterhaald principe. Door 

het wegvallen van een jaarlijks budget, kunnen we niet langer de 

wijkkrant, website en flyers betalen waarmee we u – de bewoners – 

informeren. 

 

Waarom wij zelf stoppen 

Daarnaast heeft de werkwijze 

van de gemeente er voor 

gezorgd dat wij ons ook 

persoonlijk niet langer willen 

inzetten, ook niet in een 

bewonersgroep-nieuwe-stijl. Wij zijn gedemotiveerd omdat onze 

manier van werken zonder overleg is afgeserveerd en volgens ons 

ook niet wordt gewaardeerd. Het vele contact dat geweest is met 

politici, de verantwoordelijk wethouder Hilde Niezen en de 

ambtenaren wijkaanpak geeft ons geen vertrouwen in de toekomst.  

Daarnaast zijn wij principieel tegen de nieuwe constructie waarbij 

het wijkteam gedegradeerd is tot ‘gewoon’ bewonersclubje zonder 
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rechten en verantwoordelijkheden. We geloofden in de huidige 

werkwijze en doen dat nog steeds. 

Hoe nu verder? 

De afgelopen jaren hebben we veel vrijwilligers bijgestaan bij het 

opzetten en houden van activiteiten in buurtgebouw De Bühne, 

getuige ook het overzicht dat hierna volgt. We zouden dan ook heel 

graag zien dat al die activiteiten doorgaan. Dat wil de gemeente 

overigens ook! 

 

Wie neemt het stokje van ons over? 

We hopen dat er juist nu bewoners opstaan die hiermee verder 

willen gaan en samen met de huidige vrijwilligers, de gemeente en 

het sociaal team* een nieuwe vorm van bewonersparticipatie 

willen vinden. Wij organiseren daarom dinsdag 9 december 

om 20 uur een bewonersavond voor alle buurtgenoten. 

Hoe wilt u betrokken zijn bij de wijk? Helpen bij het beheer van het 

buurthuis De Bühne? Of wilt u samen met andere bewoners, de 

wethouder en de sociaal makelaar* nieuwe dingen opzetten? Of 

gewoon leuke activiteiten organiseren? Er is van alles te doen, van 

praktisch werk als boodschappen halen, schoonmaken of  de 

theedoeken wassen tot beleid maken! 

Laat het ons weten. Of geef een reactie op deze situatie. Dat kan via 

info@wijkteamachterwillens.nl of u kunt bellen met 06-19 42 41 

43. 

Laat daar ook weten of u aanwezig zult zijn op de bewonersavond 

op 9 december, 20.00 uur in De Bühne, Tristanstraat 18 (achter 

WoonPartners). 

*Verderop in deze wijkkrant is meer informatie te vinden over het 

Sociaal Team. 
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Wat is er bereikt? Wat verdwijnt? 

 

Dit is een onvolledige lijst  van wat het wijkteam 

Achterwillens de afgelopen jaren heeft  bereikt/ 

gefaciliteerd/ in gang gezet. Dat deden we in goede 

samenwerking met de wijkpartners: politie, 

gemeenteconsulent, Kwadraad, Woonpartners, 

Mozaïek Wonen, stadstoezicht en sociaal team.  

Alles in het rood zal verdwijnen,  tenzij dit door nieuwe vrijwilligers 

(met eventuele ondersteuning van de sociaal makelaar) en mét 

toestemming van eigenaar Woonpartners wordt overgenomen. 
 

Wekelijkse clubs in de Bühne (die alleen door kunnen gaan als 

Woonpartners instemt. WT betaalt maandelijks vergoeding voor 

gas en licht)  

1. Drie kinderclubs (via de Brede School, gaan mogelijk door) 

2. Naai- en knutsellessen voor vrouwen  

3. maandagmiddagclub voor kinderen van 6 tot 10 jaar 

4. Nederlandse taallessen (met door WT 

betaalde lerares) 

5. Arabische lessen voor beginners (door 

vrijwilligster)  

6. Ouder- en baby-/peuterspeelochtend 

(vrijwilligers) 

7. vrijdagmiddagclub meiden 12 tot 15 

jaar 

 Andere activiteiten in de Bühne 
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8 Nafisa – interculturele vrouwenclub met ontmoeting & zelf 
meegebracht eten (eens in de zes weken)  

9 Tweedehands bazaar (onregelmatig) 
10 Inloopspreekuur waar bewoners terecht kunnen bij  div. 

professionals  (elke maand) 
 Bewonersavonden over één of meer onderwerpen die in de 

wijk spelen 
 Openbaar Vervoer (een bushalte zo niet ín dan wel aan de 

rand van de wijk) 
 Hondenbeleid gemeente 
 verkiezingsdebat 
 afgelopen juni zijn werkgroepen gevormd: 

 Verkeersveiligheid, (o.a. Weth. Venteweg, Dijkgraafslag, 
Isoldestraat) 

 Integratie   
 kinder-en jongerenactiviteiten (met name ook jongens 

v.a. 14 – 18) 
 natuurspeeltuin in de Goudse Hout (in samenwerking 

met de Heemtuin en vrienden 
Goudse Hout) 

 Kinderkerstontbijt  
 Koningsdagspelen  rond 27 april 
 Lampionoptocht half november 
 Contact met de bewoners 

 wijkkrant (2 x per jaar, met 
nieuws uit de wijk, activiteiten) 

 Website (nog tot mei in de lucht) 
 Welkomstmap, voor bewoners 

met informatie over de wijk, uitgedeeld aan nieuwe 
bewoners (in 2014 stopgezet) 

 Contact met bewonersverenigingen van de koophuizen in 
de wijk 

 Bijdragen uit het 2-eurofonds voor burgerinitiatieven als o.a. 
- Schilderen betonstenen bij speelplaats 
- Tafeltennistafel bij de Wethouder Luidensschool 
- Vreedzame School 
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- Informatiebord Driewegsluis 
- Speelborden bij speelplaatsen (te plaatsen voorjaar 2015) 
- Smultuin in de Goudse Hout 

 Aandachtsbuurtactiviteiten 
 moestuinproject Gloriantplantsoen  -> er is geen moestuin 

gekomen, komt er ook niet - ging om kinderen met elkaar te 
laten spelen] 

 portiekproject Oud-Achterwillens (i.s.m. Woonpartners) 
 

  Speeltuintjes door de hele wijk gemaakt of opgeknapt 
- Voetbalkooi Aschpotpad + pannaveld 
- Gloriantplantsoen (speeltuigen en pannaveld) 
- Esmoreitstraat (speeltuigen en pannaveld) 
- Voetbalveld Merlijnstraat 

 
Verder hielden wijkteam en vrijwilligers 

(van wie een aantal graag wil doorgaan) 

zich bezig met: 

- Werven en begeleiden van vrijwilligers   

- Wijknetwerkoverleg 
- Samen met partners opstellen van 
driejaarlijkse visie en jaarlijks 
wijkjaarprogramma's 
- Deelname aan 

wijkteamvoorzittersoverleg (voorzitter) 
- Verwijzen van bewoners naar juiste instanties of namens hen bij 
instanties aan de bel trekken 
- Het beheer van de Bühne (schoonmaken, theedoeken wassen, 
boodschappen als toiletpapier en vuilniszakken, Woonpartners 
attenderen op graffiti en kapotte zaken), schilderen/ opknappen 
div. ruimtes (nieuwe vloerbedekking in peuterruimte) 
- Wijkschouw (samen met gemeente en partners wijk doorlopen op 
verbeterpunten in het openbaar gebied) 
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Sociaal Team Gouda Noord 

Het Sociaal Team Gouda Noord omschrijft zichzelf als volgt 

(ingekort): 

Het Sociaal Team Gouda Noord is er voor de vragen van alle 
bewoners van Gouda Noord.  

 hoe zorg ik voor mezelf als het niet meer gaat?  

 Ik weet niet meer hoe ik alles moet regelen. 

 De brieven blijven maar binnenkomen maar ik overzie het 
niet meer… 

 ik zou zo graag mezelf weer nuttig willen voelen, maar hoe? 

 Mijn verdriet blijft, hoe moet ik dit ooit verwerken?  

 We hebben constant ruzie, hoe veranderen we dit?  

 Ik wil een plan voor de toekomst, waar moet ik beginnen?  

 Het lukt me telkens niet, hoe gaat het me wel lukken? 
 
Zijn er vragen over werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, 

dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen, of de relatie? Dan 

kan u bij ons terecht. 

Hoe kunt u het Sociaal Team bereiken? 

Sociaal Team Gouda Noord, Gezondheidscentrum Bloemendaal, 

Lekkenburg 6, 2804 XC Gouda. Bewoners uit het gebied kunnen zelf 

binnen komen lopen:   

Maandag  9.00 – 12.00 uur 

Dinsdag     13.00 – 16.00 uur 

Woensdag  9.00 – 12.00 uur  

Donderdag     13.00 – 16.00 uur 

Vrijdag   9.00 – 12.00 uur 

Het Sociaal Team Noord is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 

uur – 17.00 uur via het telefoonnummer: 06 – 4813 5579. U kunt 

ons ook mailen via info.sociaalteamnoord@gouda.nl 

mailto:info.sociaalteamnoord@gouda.nl
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Hoe verder met…  

de Aandachtsbuurt? 

 

Oud-Achterwillens en het Gloriantplantsoen zijn 

twee delen van de wijk die lager scoren op de 

landelijke leefbaarheidsmonitor. Daarom kreeg het 

wijkteam drie jaar lang 'aandachtsbuurtbudget', 

extra geld om de problemen in kaart te brengen én 

waar mogelijk op te lossen, door 

bewonersnetwerken op te zetten. Dat derde jaar 

maken we dus niet vol. 

Het wijkteam heeft -samen met Mozaïek Wonen en Woonpartners- 

Stichting De Bakkerij ingehuurd, die ervaring heeft met het 

opzetten van bewonersnetwerken. Sietske Gramsma van De 

Bakkerij voerde  deur-tot-deur-gesprekken met zeker tachtig van u  

en ontdekte opvallende verschillen tussen beide buurten.  

 

Gloriantplantsoen 

Het Gloriantplantsoen bleek vooral behoefte 

te hebben aan schimmelvrije huizen en 

regelmatig overleg met Mozaïek Wonen. 

Daarnaast meldden meerdere bewoners  

zorgen over de daar opgroeiende kinderen: zij 

spelen niet altijd goed samen en sommige 

kinderen zwerven op zeer jonge leeftijd lang 

op straat zonder toezicht. 

Met alle drie de zaken is een begin gemaakt. De bewoners kregen in 

portiekgesprekken advies over het tegen gaan van schimmel, onder 



wijkkrant Achterwillens november 2014  Pagina 12 
 

meer door betere ventilatie. Een aantal bewoners heeft inmiddels 

regelmatig contact met de woonconsulent als een 

'huurdersvereniging-nieuwe-stijl'. 

 

 De problematiek rondom de kinderen is ingewikkelder om aan te 

pakken. Twee bewoners wilden een moestuin voor kinderen van de 

grond te krijgen en zijn eerst begonnen met een kleinschalige 

zonnebloemwedstrijd. De voortgang van dit project valt of staat 

met enthousiaste bewoners die zich willen inzetten voor de 

kinderen en hun buurt…  Zie ook het artikel over de 

speel’verkeers’borden op pagina 15. 

Oud Achterwillens 

In de Bühnebuurt bleken relatief veel mensen te wonen met 

problemen (bijvoorbeeld werkeloosheid/relationeel of hun 

gezondheid). Mensen kennen elkaar hier wat minder goed. Over 

het algemeen zijn deze bewoners best tevreden over hun woning, 

maar vinden ze het portiek niet schoon.  

Met dat laatste zou WoonPartners aan de slag gaan, maar door zeer 

beperkte inzetbaarheid van de huismeester en afwezigheid van de 

woonconsulent is dit project niet geheel van de grond gekomen. 

Verdere uitkomsten 

De gesprekken met de bewoners hebben veel informatie 

opgeleverd waar de professionals zoals de woningcorporaties, de 

gemeente, de wijkagent en het Sociaal Team Noord mee verder 

kunnen. Een aantal bewoners/gezinnen  is – uiteraard met hun 

toestemming – aangemeld  bij hulpverleners en  inmiddels 

geholpen met hun problemen.  

 

De woningcorporaties hebben ontdekt dat a. het loont om actief 

met bewoners in gesprek te gaan (proactief) - te meer omdat 
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bewoners niet altijd reageren op brieven – en b. om gemelde zaken 

meteen op te lossen.  

Het eigenlijke doel (het opzetten van bewonersnetwerken die zelf 

issues zouden aandragen en oplossen) is niet behaald. Door 

persoonlijke problemen hebben de meeste mensen wel iets anders 

aan hun hoofd en is de animo om mee te doen aan activiteiten is 

laag – begrijpelijk, maar erg jammer.  

 

Ziet u mogelijkheden om samen met anderen leuke en goede 

dingen te doen voor de buurt - meld je of nog beter: ga gewoon 

aan de slag! Vanaf 2015 is er een stadsbrede subsidiepot voor 

activiteiten 'Goed voor Gouda'. Voor organisatorische 

ondersteuning kan de sociaal makelaar van Kwadraad benaderd 

worden.  

Opening Smultuin Goudse Hout 

 
fotografie: Foto Van Neer 1 
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Op vrijdag 14 november hebben wethouder Daphne 

Bergman van de gemeente Gouda en leerlingen van 

de Wethouder Luidensschool de Goudse Smultuin in 

de Goudse Hout geopend.  
 

De tuin is de afgelopen maanden ingericht door leerlingen, ouders 

en leerkrachten. Wethouder en leerlingen plantten samen de 

laatste boom en honderden bloembollen voor bijen en vlinders.  

 

Onderhoud door school 

De tuin wordt onderhouden door de school, maar is vrij 

toegankelijk voor passanten om mee te smullen van al het lekkers 

dat hier gaat groeien. De smultuin zal door de school worden 

gebruikt voor diverse buitenlessen. De inrichting van de smultuin 

wordt mede gefinancierd door De Vrienden van de Goudse Hout, 

Boomkwekerij De Batterijen uit Ochten. Ook het wijkteam zal een 

bijdrage leveren. 

 

Lekker Landschap 

In de Goudse Hout zullen nog dit jaar verspreid over het gehele 

gebied verschillende soorten eetbare gewassen worden aangeplant, 

zoals walnoten,  hazelaars, pruimen en bessen. De aanleg daarvan is 

onderdeel van het project Lekker Landschap 

www.lekkerlandschap.nl *, een landelijk initiatief van 

Landschapsbeheer Nederland en Stichting wAarde  dat wordt 

uitgevoerd door Maurice Kruk van Bureau Mens & Groen in 

opdracht van De Groene Motor 

(www.landschaperfgoedzh.nl/degroenemotor). Dit is  een 

provinciaal programma, uitgevoerd door Landschap & Erfgoed Zuid-

Holland, dat vrijwilligerswerk in de leefomgeving stimuleert en 

ondersteunt. 

http://www.lekkerlandschap.nl/
http://www.landschaperfgoedzh.nl/degroenemotor
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Groenservice Zuid-Holland, eigenaar en beheerder van het gebied, 

heeft vanaf de eerste plannen medewerking verleend. 

Naast de aanplant van eetbare gewassen zijn er in het project ook 

diverse wandel- en fietsroutes in en rondom Gouda ontwikkeld 

(www.foodwalks.nl ).  

*Lekker Landschap wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële 

ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij, met als doel: 

Natuurbeleving als dagelijkse kost 

 

Speel’verkeersborden’ 

 

In de lente verschijnen op diverse 

plaatsen in de wijk 

‘verkeersborden’ die kinderen 

kunnen helpen bij het 

buitenspelen. Voorbeelden zijn al 

te zien op het hek van de Wethouder Luidensschool. 

Tijdens het laatste wijknetwerkoverleg ging het over de wens van 

sommige bewoners in het Gloriantplantsoen, die graag op een 

positieve manier kinderen van 4 tot 12 jaar willen aansporen leuk te 

spelen. Laagdrempelig en positief (zie ook het artikel over 

aandachtsbuurt).  

Toen ontstond het idee om borden te plaatsen op speelplekken 

waar een buitenspel op beschreven staat. Dit spel kennen alle 

kinderen van de gymlessen op school en van de buurtsport. Het zijn 

leuke, maar ook eenvoudige spellen, waarbij je niet veel materiaal 

nodig hebt.  

http://www.foodwalks.nl/
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Kinderen hebben dus een idee wat ze kunnen spelen, bewoners 

kunnen de kinderen aanspreken of bevragen over zo’n spel.  

De borden passen goed in het proces om de leefregels van de 

devreedzameschool.nl, waar de Luidensschool sinds vorig jaar mee 

werkt,  te verspreiden en zo te komen tot een vreedzame wijk. Het 

wijkteam, Woonpartners en Mozaïek Wonen steunen dit proces, 

ook financieel. 

 

 

Maandelijks wisselen 

Er komen zes  borden die maandelijks gewisseld zullen worden op 

alle plekken op hetzelfde moment. De borden zijn stevig bevestigd 

en hebben een anti graffiti laag waardoor ze eenvoudig schoon te 

maken zijn. Op dit moment hangen hetzelfde soort borden ook aan 

de hekken van de Luidensschool. 

 

De borden komen vanaf april verspreid over de wijk heen, in ieder 

geval in het Gloriantplantsoen, bij de Bühne, de Luidensschool. 

Voor de andere plekken hebben wij ook wel ideeën, maar neem 

gerust contact op met de school als u ook een goede plek weet. 

  

 
Hou jij volgend jaar de website bij? 

Bel: 06 19 42 41 43 of mail: info@wijkteamachterwillens.nl 
OF KOM OP 9 DECEMBER 20.00 UUR NAAR DE BÜHNE 

http://www.devreedzameschool.nl/
mailto:info@wijkteamachterwillens.nl
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Activiteiten  

De Bühne (tot 31/12) 

Niet in de schoolvakanties 

dag Soort activiteit Contact Tijd opm 

Ma  Naailessen en 
knutselen 
 

Farida  
06  84 36 
34 42 

13.15 
– 
15.00 

1 euro, 
wekelijks 

Ma kinderclub Claire & 
Linda 
0182-582 
926 

15.15 
– 
16.45 
 

Wekelijks 
 

Di Taalles 
Nederlands 

Willie Lek 
06 47 38 
00 70 

 9.15 
– 
10.45 

Wekelijks, 
15 euro  
10 x 
 

Di 2 
dec 

ANBO-bijeenkomst  
Gerda Paans 
0182 – 510 
356 

 9.30 -
11.30 

Elke eerste 
dinsdag van 
de maand 

Wo Arabische les Laila 
Bouzarda 
06 85 77 
86 26 

9.00 – 
10.30  
 

Wekelijks 
 

Wo Boekenbeesten 
Kleuterclub 

Brede 
school 
0182 507 
834 
 

13.30- 
15.00 

tot 6 
december 

Wo kidzclub Brede 
school 
0182 507 
834 

15.30 
-17.00 

Tot 6 
december 

Do Speelochtenden 
0 – 4 jaar 

Josina 
06 22 39 
69 74 
 

 9.45 - 
11.15  

 



wijkkrant Achterwillens november 2014  Pagina 18 
 

Dag Soort activiteit Contact Tijd Opm. 

Do 4 
dec 

Inloopspreekuur wijkteam 
06 19 42 
41 43 

 9.30 
– 
10.30 

Elke eerste 
donderdag 
v.d. maand 

Do  Kidzclub+ Brede 
school 
0182 507 
834 

15.45 
– 
17.15 

Tot 7 
december 

Vrij Inloop meiden 
12 - 15 jaar  

Selda  
06 41 22 
67 18 

15.30 
– 
16.45 

 

 

Bij de Luidensschool elke dinsdag Buurtsport voor kinderen van 6 

t/m 12 jaar.  Van 15.15 tot 16.30. Sport.Gouda, Richard Koolmees, 

06 45 58 84 85    

 
Samen met andere buurtgenoten activiteiten  organiseren 

zoals de koningsdagspelen, de bazaar of de 
lampionoptocht? 

Bel: 06 19 42 41 43 of mail: info@wijkteamachterwillens.nl 
OF KOM OP 9 DECEMBER 20.00 UUR NAAR DE BÜHNE 

mailto:info@wijkteamachterwillens.nl
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Foto’s van activiteiten in 2014 
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Winnaars Koningsdagspel, opgeknapte speelplaats Kameraarslag, 

uitkomsten bewonersbijeenkomst, verkiezingsdebat Luidensschool, 

peuterspeelochtend, opknappen Bühne tijdens NL doet, bazaar. 

Veel meer foto’s van deze en andere activiteiten op de website: 

www.wijkteamachterwillens.nl   

Kerstactiviteiten 

Kinderen 

Het kan zijn dat er weer een kinderkerstontbijt 

komt of een andere activiteit in de kerstvakantie. 

Hou daarvoor de website in de gaten:  

www.wijkteamachterwillens.nl     

ANBO 

De seniorenorganisatie ANBO houdt ook dit jaar 

weer een aantal activiteiten in de Bühne, waarvan 

de details bij het maken van deze krant nog niet 

bekend waren. Meer hierover eind november op de 

website: www.anbo.nl/gouda. 

Hoe nu verder met de activiteiten in en voor de wijk? 
Kom op 9 december om 20.00 uur naar de Bühne, 

Tristanstraat 18, of meld je bij het wijkteam: 
bel 06 – 19 42 41 43 

info:wijkteamachterwillens.nl 

http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Heemtuin Goudse Hout in 2015 

De Heemtuin ligt 

midden in de Goudse 

Hout. Op een 

oppervlakte van ruim 3 

hectare wordt er door 

vrijwilligers gewerkt 

aan een mooi 

natuurgebied. Elke 

zaterdagmiddag zijn er 

vrijwilligers actief. Kom 

eens langs. 

 

 

De agenda voor 2015 ziet er als volgt uit: 

Voorjaarsexcursie  op zondag 19 april om 14.00 uur  

Open dag   op zondag 14 juni vanaf 12.00 uur  

Hooidag   op zaterdag 5 september vanaf 10.00 uur  

Herfstexcursie  op zondag 11 oktober om 14.00 uur  

Natuurwerkdag  op zaterdag 7 november vanaf 10.00 uur  
 
meer informatie: www.heemtuingoudsehout.nl 

 

  

http://www.heemtuingoudsehout.nl/
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Openbaar vervoer en de wijk 

Er wordt nog steeds gesproken over een bushalte 

voor de stadsbus ergens aan de rand van de wijk. 

ALS die er komt, wordt dat op z’n vroegst in de 

dienstregeling van 2016.  

 

 

Buurtbus 

Tot die tijd zullen we het moeten doen met de 

buurtbus, die per 14 december een gewijzigde 

dienstregeling krijgt, die hier en daar leidt tot 

andere haltetijden, ook bij het Driewegplein. 

Zo wordt in het eerste rondje (de rit die op het even uur vanuit 

Reeuwijk-Brug vertrekt) vanaf Reeuwijk-Dorp niet meer door de 

Tempel terug naar Reeuwijk-Brug gereden maar over de 

Nieuwdorperweg. In het tweede rondje (de rit die op het oneven 

uur vanuit Reeuwijk-Brug vertrekt) rijdt de bus na het Driewegplein 

niet meer door het Plassengebied terug naar Reeuwijk-Brug maar 

over de Bodegraafsestraatweg.  

Door de werkzaamheden aan de nieuwe rondweg rond Reeuwijk 

zullen er zo nu en dan omleidingsroutes moeten worden gereden, 

die voor het vervoer bínnen Gouda geen gevolgen hebben.  

Dit betreft met name de trajecten over de Oud-

Reeuwijkseweg/Tempel en Nieuwdorperweg in Reeuwijk.  

Zie voor alle details: www.buurtbusreeuwijk.nl/dienstregeling/ 

http://www.buurtbusreeuwijk.nl/dienstregeling/
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Burennetwerk Gouda:  

Goede buur gezocht 

Cees en Willemien van Gelder zijn actief betrokken 

bij het Burennetwerk Gouda. Zij treden op als 

‘matchmakers’ of in goed Nederlands koppelaars. 

Wie ze koppelen? Buurtbewoners die hulp kunnen 

gebruiken met buurtbewoners die hulp bieden. 

Anders gezegd: ze zoeken voor mensen in 

Achterwillens goede buren.  

Cees is met vervroegd pensioen en Willemien heeft naast haar werk 

als  apothekersassistente nog wel wat tijd over om ergens een 

handje te helpen. Begin dit jaar werd er in de media veel aandacht 

besteed aan het nieuwe Burennetwerk in Gouda. Dit initiatief van 

de lokale kerken (het diaconaal platform) is van en voor iedereen in 

Gouda. De Van Gelders doen mee vanuit hun christen-zijn, maar ze 
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helpen mensen van alle gezindten en ze zijn er niet op uit om 

zieltjes te winnen.  

Website centraal 

De website burennetwerkgouda.nl helpt met het vinden van een 

goede hulpaanbieder bij een hulpvraag. Beide partijen kunnen zich 

op die site opgeven met bijzonderheden over wat ze nodig hebben 

of aanbieden. De uiteindelijke koppeling leggen de matchmakers. 

Als er een klik is, gaat de hulpaanbieder aan de slag. De hulpvragen 

bestrijken grofweg alledaagse zaken in huis, sociale vragen of hulp 

bij vervoer.  

Niet iedereen heeft een computer of internet. Voor die mensen 

voeren de matchmakers de hulpvraag in. Cees en Willemien hebben 

al meegewerkt aan het invoeren van meer dan honderd 

hulpvragen. En eenzelfde aantal hulpaanbieders staat al in het 

systeem, compleet met een omschrijving van hoe ze zich nuttig of 

willen maken. Twee van die honderd zijn Willemien en Cees zelf, die 

ook al meerdere malen de handen uit de mouwen staken. 

Jong en oud kunnen hulp gebruiken 

Het zijn vooral oudere inwoners die om hulp vragen: naarmate 

ouderen langer zelfstandig blijven wonen – en dat wil de overheid-  

neemt de vraag naar praktische hulp toe. Maar veel hulpvragen 

hebben ook betrekking op het sociale vlak: om eens een kopje 

koffie te komen drinken of een ommetje te maken.  

Door de terugtredende overheid komen er ook vragen van 

medewerkers van zorginstellingen die voor hun cliënten een stukje 

aanvulling vragen op wat zij zelf nog kunnen doen. En niet alleen 

ouderen vragen om een goede buur, af en toe zitten er ook jongere 

wijkbewoners tussen. 
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Op de website is een formulier, waar op je kunt aangeven wat je 

nodig hebt. En ook of dat eenmalig is, bijvoorbeeld hulp bij het in 

elkaar zetten van een bouwpakket, of terugkerend zoals eens in de 

twee weken koffie drinken. De hulpaanbieders geven aan wat zij 

willen doen.  

De matchmaker brengt met behulp van die gegevens vrager en 

aanbieder bij elkaar. Het contact legt hij /zij bij voorkeur 

telefonisch, dat vergroot de kans op een snelle match, maar het kan 

ook via e-mail. Klikt het  toch niet, dan zoekt hij verder. De 

organisatie achter het burennetwerk informeert na verloop van tijd 

via email hoe alles is gegaan.  

Niet alles komt in aanmerking 

Het komt wel eens voor dat de matchmaker geen contact mag 

leggen. Een paar uitgangspunten zijn dat de hulpvrager niet zelf kan 

terugvallen op familie of een ander sociaal netwerk. Hij moet ook 

niet in staat zijn hulp in te huren. Een ander aspect is de zwaarte of 

de omvang van de vraag. Complete tuinrenovaties vallen buiten de 

opzet. Het is ook zeker niet de bedoeling om vakmensen en 

professionals het werk uit handen te nemen.  

In Achterwillens wonen veel vrijwilligers, op dit moment zijn hier 

tien hulpverleners actief. Maar wijkgrenzen spelen geen absolute 

rol. Ze helpen om iemand te vinden die dichtbij woont, maar in de 

praktijk bieden de hulpverleners uit onze wijk ook hulp in andere 

delen van Gouda en omgekeerd. Er kunnen nog veel meer 

enthousiaste mensen in het systeem als hulpbieder worden 

geregistreerd. Hoe meer hulpbieders, hoe meer hulpvragen 

opgelost worden.  
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Het Burennetwerk kan je over de drempel helpen 

Vaak moeten mensen over een hoge drempel stappen voor ze hulp 

durven te vragen. Als ze die horde hebben genomen, is het mooi als 

de hulp ook daadwerkelijk geboden kan worden. Een mooi 

voorbeeld van een participerende samenleving. 

Een mevrouw in onze wijk wilde graag dat iemand kwam helpen om 

haar wat wegwijs te maken bij e-mail, Word en internet. Willemien 

benaderde iemand die dichtbij woonde en had aangegeven op dit 

vlak wel wat in huis te hebben. Toen ze de naam hoorde om wie het 

ging zei ze; ‘Oh, die mevrouw ken ik goed en zij kent mij ook wel! 

Als ze mij rechtstreeks had gevraagd, had ik haar ook zo kunnen 

helpen’. Toch was het Burennetwerk het voertuig dat ze bij elkaar 

bracht.  

Het Burennetwerk groeit 

Het Burennetwerk is vanaf februari in de lucht en nog steeds komen 

er helpers bij. Hoe meer handen, hoe beter gematcht kan worden. 

Ook kan het netwerk meer vragen aan. Dus als het bij het lezen van 

dit stukje in de wijkkrant begint te kriebelen, ga naar: 

burennetwerkgouda.nl, meld je aan als hulpaanbieder of stel je 

hulpvraag. Verder kun je door de week tussen negen en twaalf in de 

ochtend bellen naar 06 48 14 11 91. Op andere tijdstippen kan daar 

een bericht met telefoonnummer op de voicemail worden 

achtergelaten. 

Meer informatie over het vragen en bieden van hulp is te krijgen bij 

de buurtcontactpersoon in Achterwillens: Theo van Welie (tel. 

0182- 52 46 16). Theo neemt ook contact op met de vrijwilligers, die 

zich vanuit onze wijk aanmelden. 
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Belangrijke telefoonnummers  

Wijkagent Fuat Arslan: 0900 - 88 44 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem: 0182 -58 91 60 

 

Voor alles wat 'zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies  

Algemeen nummer Politie: 0900- 88 44 

 

Spoedeisende zaken, heterdaadmeldingen van misdrijven en leven- 

bedreigende 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 - 700 

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

Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties of kapotte zaken in het 

openbare gebied en jeugdoverlast 

Meldpunt Openbaar Gebied (MOG): 14 01 82 (zonder kengetal) 

 

Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, klein 

chemische afval en papier) 

Cyclus: 54 75 00 

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

Sociaal Team Noord   0182 - 58 87 87 
Mozaïek Wonen     0182 - 69 29 69 
Woonpartners     0182 - 64 64 64 
Sociaal makelaar Kwadraad (Els Verduyn) 06 -20 32 15 32 

(e.verduyn@kwadraad.nl) 
Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  0900 - 444 00 08 (8.30 – 17.00)   
Meldpunt zorg en overlast (GGD)  0182 - 54 56 00 
Kindermishandeling   0900 - 123 12 30  (5 cent p.m.) 
Huiselijk geweld    0900 – 126 26 26  (5 cent p.m.) 
Hygiëne en gezondheid   071 – 516 33 81 
Bureau Discriminatiezaken  0800-321 86 86   (gratis) 
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