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         De Bühne blijft 

Goed nieuws: Woonpartners gaat het wijkcentrum De Bühne renove-
ren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de gebruikers er begin vol-
gend jaar weer in. Adjunct-voorzitter Willem van den Berge sprak deze 
verlossende woorden donderdag 16 september. Hij deed dat aan het 
eind van een nuttige bijeenkomst (met koffie en koek) waar ruim vijftig 
omwonenden in alle leeftijden heen waren gekomen. 

Woonpartners Midden-Holland  is sinds twee jaar eigenaar van het 
vroegere schoolpand aan de Tristanstraat, dat veel mensen vooral 
kennen als stemlokaal. Op 7 juli werd het gebouw ernstig beschadigd 
door brandstichting. De daders hadden tientallen rubbertegels onder 
de speeltoestellen losgetrokken en tegen het gebouw aangezet en in 
brand gestoken. Hoewel dit op klaarlichte dag gebeurde, heeft niemand 
hen tegengehouden. De daders,  drie jongeren tussen de 11 en 15 jaar 
(zowel allochtoon als autochtoon), zijn aangehouden. 

Voor dat Woonpartners een besluit over het gebouw wilde nemen, wilde 
de organisatie weten wat de Bühne voor de buurtbewoners betekent 
en hoe zij de toekomst zien van het wijkcentrum. De Bühne werd sinds 
een jaar steeds vaker gebruikt voor kinderenclubs, jongereninloop en 
(informatieve) koffieochtenden voor vrouwen. Dat alles ligt nu stil door 
de brandstichting, net als de plannen om binnen op te knappen en 
nieuwe activiteiten als een manneninloop.
 
  slopen
Op de bijeenkomst in de Luidensschool liepen de emoties hoog op. 
‘Slopen dat gebouw, de bewoners eromheen hebben er meer last dan 
gemak van, vooral ’s avonds’, riep een omwonende.  Hij kreeg bijval en 
diverse argumenten vlogen over tafel: de kinderen maakten bij het spe-
len veel lawaai, helemaal als er een radio aanstond, er vlogen voetbal-
len in tuinen, en jongeren liepen gewoon over het dak. 

  aanspreekbaar
Het weerwoord kwam onder meer van een welzijnswerker van Faktor 
G. Die betoogde dat door de openstelling van de Bühne de jongeren 
juist meer aanspreekbaar waren en voor minder overlast zorgen. Hij 
pleitte daarom voor het openhouden van het centrum en enkele jon-
geren vielen hem bij; die vreesden dat sluiting voor méér overlast zou 
gaan zorgen. Andere mensen wezen er op dat genoemde overlast ook 
elders voorkomt en niks met de Bühne te maken heeft. 
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  discussie
In de discussie die daarop volgde, bleek dat eigenlijk niemand écht 
voor sloop van de Bühne was, maar dat er het nodige mis is in de wijk. 
Er wordt op meerdere plaatsen overlast veroorzaakt, mensen die daar 
last van hebben durven er weinig tot niets meer van te zeggen omdat 
ze een grote mond krijgen. Zowel jongeren die op verkeerd gedrag wor-
den aangesproken als hondenbezitters die gevraagd wordt hun huisdier 
niet op speelplaatsen uit te laten, bezondigen zich daar aan.

  onvrede
Nog veel meer onvrede kwam naar boven: de wijkagent zou zich te 
weinig laten zien, de regels worden niet gehandhaafd; veel ouders van 
jongeren en kinderen weten nauwelijks of net wat hun kroost uitspookt 
en hebben hen niet of te weinig geleerd hoe ze met andere mensen 
om moeten gaan. Achterwillens blijkt wat dat betreft een wijk als veel 
anderen: mensen die er lang wonen, hebben moeite met veranderingen 
en neigen alles wat fout gaat te wijten aan nieuwkomers –niet altijd te-
recht. En nieuwelingen hebben niet altijd voldoende oor en oog voor de 
gang van zaken in de omgeving. Terwijl alle partijen wel moeten leven 
met elkaar. 

  respect
Als de Bühne verdwijnt, is dit alles niet opgelost, zei ook wijkagent 
Hanny de Bruijne. Volgens haar is het probleem dat niet iedereen 
respectvol met het pand omgaat. Ze ziet daarin behalve voor gemeente 
en politie ook een rol voor de ouders. Leer kinderen dat je zuinig bent 
op de spullen van een ander, ‘nog zuiniger dan op je eigen spullen’ viel 
een moeder haar bij. En daar hoort lopen op een dak niet bij. Ook an-
dere bewoners zeiden het duidelijk: ‘We moeten elkaar op normen en 
waarden wíllen en durven aanspreken’. En juist daarin kan de Bühne 
een grote rol spelen, zoveel werd wel duidelijk. 
  
  ‘gezeik moet afgelopen zijn’
Ook een buurtbewoner die veel overlast heeft, was toch geen voor-
stander van sloop. Hij zei: ‘De Bühne mag best blijven, maar het gezeik 
eromheen moet afgelopen zijn.’ Volgens Faktor G, dat de (vrijwilligers)
activiteiten in het pand begeleidt, is de Bühne daarbij onmisbaar: de 
jeugdwerkers kennen de jongeren, kunnen hen helpen bij het leren van 
sociale vaardigheden en hen aanspreken op hun gedrag. Alle activitei

ten in het gebouw kunnen helpen bij het bewust maken van mensen. 
‘Het is een plek waar bewoners met elkaar in dialoog kunnen gaan’. 
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   grote opkomst
Woonpartners toonde zich blij met de grote opkomst, al constateerde 
adjunct-directeur Van den Berge dat er het nodige mis is in de wijk. Zijn 
organisatie wil daar graag bij helpen, maar, zoals hij terecht zei: ‘Het 
is uw wijk, de Bühne is van al diegenen die huur betalen. Wij luisteren 
naar uw wensen en kunnen daarbij tegemoet komen, maar U moet het 
initiatief nemen.’ 
Dat kan het wijkteam, dat de bijeenkomst voltallig bijwoonde, alleen 
maar beamen. Bewoners zelf maken de wijk die  en de volgende spel-
regels kunnen daarbij helpen:

1. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en meldt vernielingen en 
dergelijke altijd bij de politie of de gemeente. In deze krant vindt u 
ALLE nummers en erbij beschreven, wanneer u welk nummer belt. 
Elke melding wordt serieus genomen, zo vertelde de wijkagent ‘Ik kom 
liever tien keer voor niks dan één keer te laat.’ De politie laat ook ná de 
melding weten wat ermee gedaan is en kan de melder laten weten of 
die daar tevreden mee is.

2. Naar aanleiding van klachten over rommel en verslonsde speeltoe-
stellen kwam het voorstel om gezamenlijke opknap- of opruimacties te 
houden. Een goed idee, al hebben oproepen daartoe in het verleden 
niet veel mensen op de been gebracht. Duidelijk is dat de buurtbewo-
ners hier ook zelf een rol in spelen en niet alles kunnen verwachten 
van de gemeente of andere organisaties. Dus komt maar op met uw 
voorstellen.

Gerda den Hollander 
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          Buurtfeest 18 september
 
Woonpartners, een van de partners in de wijkaanpak, wilde het buurt-
feest dat al langere tijd gepland stond graag door laten gaan, ondanks 
de brand die het gebouw de Bühne zwaar heeft aangetast.
Hun woningbestand bevindt zich hoofdzakelijk in Oud Achterwillens 
vandaar dat het feest zich daar heeft afgespeeld. Volgende keer zullen 
we het zeker weer meer centraal vieren.
Dat het feest een paar dagen na de bijeenkomst in de Luidensschool 
was, waar gesproken werd over het voortbestaan van de Bühne ging, 
was dus toeval. 
Bij die bijeenkomst kwamen toch wel veel verwijten over en weer naar 
voren... Daaruit blijkt maar weer eens te meer dat van een harmoni-
euze samenleving nog geen sprake is in onze wijk Achterwillens.

Om daaraan te werken is het heel noodzakelijk dat er een gebouw is 
als de Bühne waar veel activiteiten waren die aan die harmonie kunnen 
bijdragen.
Woonpartners deelde op het eind van de avond, tot veler 
opluchting,dan ook mee dat het gebouw hersteld zal gaan worden. 
Als wijkteam zijn we Woonpartners daar heel dankbaar voor en kun-
nen we hopelijk aan het eind van dit jaar alle activiteiten weer "op de rit 
zetten", zoals de kindergroep, de vrouwengroep, de activiteiten voor de 
jongeren, de taallessen voor de allerkleinsten en de mannengroep...
 
Het feest op de 18e was een voorzichtige aanzet daartoe.
De kinderen hebben zich goed vermaakt met een opblaasbaar panna-
veld in het Gloriantplantsoen een streetdance clinic achter de Bühne en 
kinderspelen. Deze activiteiten werden uitstekend begeleid door Sport 
Gouda. 
Daarna was er een hapje en een drankje voor de volwassenen uit de 
wijk.
Hier kwamen jammer genoeg te weinig mensen op af, ondanks het 
mooie weer dat zich uitstekend leende voor een goed gesprek in de 
septemberzon.
 
Ik wil de "aanliggende buren" bedanken voor de stroomlevering en alle 
andere partners voor hun financiële bijdrage aan dit feest.
Mijn idee is dat er in "klein comité" (lees activiteit in de Bühne) nog hard 
aan een betere SAMENLEVING gewerkt kan worden!!!!!

Anton Moons, lid van het wijkcomité
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 (Hernieuwd) kennismaken met…. Wijkagent Hanny de Bruijne

                                           Ik werk al vanaf 1991 bij de politie in Gouda,                                                                                                               
                                           zo’n twintig jaar dus. Je kunt het bijna een                                                                                                                                              
                                           roeping noemen; ik kan me geen andere                                                                                                                                           
                                           (kantoor)baan voorstellen. Eind jaren ‘90                                                                                                                                             
                                           werd ik wijkagent in Gouda Goverwelle. Na 
                                           ruim vijf jaar is er een wisseling geweest bij  
                                           de wijkagenten en heb ik de wijken Gouda  
                                           Noord en Achterwillens gekregen. 

In mijn werk heb ik te maken met twee heel verschillende wijken. 
Iedere wijk kent zijn eigen problematiek wat ervoor zorgt dat ik met 
allerlei zaken te maken krijg. Belangrijkste speerpunt in mijn werk is 
het aanpakken van de jeugdproblematiek. Ik investeer veel tijd in de 
jeugd, probeer de jongeren op straat aan te spreken en oplossingen te 
vinden voor de overlast die zij soms veroorzaken. Waar nodig zal ik ook 
ouders aanspreken op het gedrag van hun kind(eren).

Tijdens mijn vakantie is op 7 juli brand gesticht aan het pand de Bühne 
in de Tristanstraat. De politie heeft omstreeks 17.30 uur drie jongens 
van 10-, 13- en 14 jaar uit Gouda aangehouden op verdenking van 
brandstichting. Er is proces-verbaal tegen de jongens opgemaakt en 
het Openbaar Ministerie beslist nu wat er verder gebeurt met deze 
verdachten. 
Als gevolg van de brand zijn alle activiteiten die in de Bühne draaiden 
stopgezet Gelukkig blijft het pand voor de wijk behouden en zal het 
gebouw opgeknapt worden. Ik hoop dat er snel weer activiteiten gehou-
den worden voor jong en oud. 

buurtfeest 18 september
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Ik ben opgeleid tot politiebiker wat het aanspreken van de jeugd mak-
kelijker maakt; de drempel is lager. Bewoners kunnen mij dus regelma-
tig langs zien rijden op de bike en dan aanspreken. 
Het is ook mogelijk te bellen naar 0900-8844 en een afspraak met mij 
te maken.

Bedenk: als het goed gaat in de wijk zie je me minder. Is er overlast, 
laat het mij dan weten. 
                                                **********

         ‘Waarom ik voorzitter af ben’

Jellejan Post

Zo sta je met je hooft als Wijkteam voorzitter deze week in de Goudse Post en 
de dag er op meld  je  dat je het als voorzitter van het Wijkteam Achterwillens 
voor gezien houdt. Erger nog,  dat ik het wijkteam ga verlaten.
Dat mailde ik begin mei aan het Wijkteam Achterwillens. Eind april is namelijk 
Wendy Ruwhof aangetreden als  Wethouder voor Groen Links, met in haar 
portefeuille  ‘de Wijken’ in haar portefeuille . En daar zit um nou juist de kneep: 
deze dame is mijn vrouw en levensgezellin. Om geen vermenging van belan-
gen te krijgen, moest ik daarom het wijkteam verlaten. 
 
Leuk voor haar, jammer voor mij zou je kunnen zeggen, maar tegen elkaar 
wegstrepend voor ons samen een positieve wending. Positief ook omdat ik een  
goeddraaiend wijkteam achterlaat vol energie  en een prima programma voor 
de komen de vier jaar. De voorzitterspost staat nu dus leeg en  Thom Dessing 
zal als interim op de winkel passen tot er een nieuwe is.   

Zelf blijf ik zijdelings betrokken bij de wijkkrant (als samensteller en opmaker) 
en bij de website. Een belangrijke taak, want ‘communicatie met de bewoners’  
is  één van de belangrijkste  pijlers onder het wijkteam.  De site (www.wijkteam-
achterwillens.nl)   is nog niet wat ik beoog dat het moet zijn,  een dynamische 
bron van informatie.  Ik ben mij aan het bekwamen als webdesigner  en kan 
best wel wat ideeën gebruiken  voor wat er zoal op kan komen.

Blijf net als ik het Wijkteam volgen of neem een stap om mijn plaats als Voorzit-
ter van het Wijkteam in te nemen,  een prima plek om echt vorm te geven aan 
je wijk in een belangrijk netwerk van Partners.

                                                                                  Groet Jellejan Post

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

nummer Politie

Algemeen nummer 
Politie

0900- 8844
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         Speelplek aan de Merlijnstraat
 
Omdat de gemeente streeft naar een 70-norm, een speelplek per 70 
kinderen, is er aan de Merlijnstraat een nieuw speelplekje gerealiseerd. 
Uit de voorstellen hebben de kinderen zelf een keuze gemaakt. Er 
wordt al veel gebruik van het speelterrein gemaakt, dat geeft goed aan 
hoe groot de behoefte was om hier speeltoestellen neer te zetten.
De gemeente zal nog een prullenbak plaatsen, waar iedereen zijn rom-
mel in kan gooien, zodat het een net geheel blijft! 
Het wijkteam is aan het bekijken of er nog een bankje bijgezet kan wor-
den, voor de moeders en anderen die willen genieten van de spelende 
kinderen. Dat wordt betaald uit het 3- euro budgetpotje, want zoals u 
wellicht nog weet: we krijgen per jaar per inwoner 3 euro om dit soort 
aankopen te doen.

         Voetbalkooi Aschotpad
 
Het heeft even geduurd voor die kooi er stond, maar het resultaat mag 
er zijn! Neem er maar eens een kijkje en laat u overtuigen. Het duurde 
zo lang omdat het de eerste is die in Gouda geplaatst is en daar moest 
"beleid" voor worden gemaakt. We weten nu dat zoiets veel tijd kost. 
Wan al in juni 2008 was de eerste bewonersbijeenkomst, waarge-
sproken werd over de problemen die het voetballen bij het Aschotpad 
teweeg brachten. Zoals beschadiging van geparkeerde auto s, resone-
rende stalen pijpen die geluidsoverlast veroorzaakte en nog meer. 
Het wijkteam zal voor een bord met "spelregels" zorgen, zodat iedereen 
plezier kan beleven aan het veld, zowel spelers als omwonenden. We 
hopen dat er door de jeugd GOED GEBRUIK van gemaakt gaat wor-
den en dat de omwonenden rustig kunnen slapen...

Het wijkteam
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   Cameratoezicht op het Driewegplein tegen de overlast

Sinds 20 september houden stadstoezicht en de politie extra toezicht 
op het Driewegplein met drie camera's. Door cameratoezicht kunnen 
incidenten worden voorkomen of snel worden gestopt. De beelden kun-
nen helpen bij de opsporing van ordeverstoorders en het oplossen van 
strafbare feiten. 

Dat is helaas niet overbodig gezien een recente overvalpoging op de 
MCD supermarkt. Met camera’s op de Drieweghof, de hoek van de 
Sluismeesterslag en de Driewegplein en op het Driewegplein is er 
controle op het hele Driewegplein. Omwonenden hoeven niet te vrezen 
voor hun privacy: Alle camera’s zijn zo opgesteld dat het niet mogelijk is 
om bijvoorbeeld woningen in te kijken. 

De camera legt 24 uur per dag, 7 dagen per week beelden vast. In de 
meldkamer van stadstoezicht worden de camerabeelden 16 uur per 
dag live bekeken. Als er iets verontrustends is te zien, wordt direct con-
tact gezocht met de politie. Als de situatie daar om vraagt, onderneemt 
de politie direct actie.

Meer informatie over cameratoezicht en de regelgeving vindt u op : 
                                                                                                    

                                                                             www.gouda.nl.

klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties in het 
openbare gebied en jeugdoverlast

Meldpunt openbaar gebied
(geen kengetal draaien)

14 0182
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         Spelen op straat

Na de herfstvakantie (dus vanaf 25 oktober) 
begint in Oud Achterwillens ‘Spelen op straat’.
 Één dag in de week kunnen kinderen op twee  locaties in de wijk , van 
15.30 – 16.45 uur , begeleid buiten spelen. De activiteit is bedoeld voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd.  Zij kunnen meedoen aan verschil-
lende sport- en spelactiviteiten en gebruik maken van verschillende 
spelmaterialen. Spelen op straat is mogelijk gemaakt door verschillende  
partners in de wijk en wordt uitgevoerd door Sportpuntgouda. Op maan-
dag mogen kinderen tussen 8 en 16 jaar bij de W. Luidensschool 
                           spelen van 16.00  tot  18.00 uur . Op dinsdag kunnen 
                           kinderen tussen de 6 en 12 jaar rondom de Bühne  
                           terecht van 15.30 tot 16.30 uur.  
                           De kinderen krijgen deze informatie ook via school te 
                            horen.                            
                                                       *******
                                       
                            

         Burendag: Achterwillens schildert  25 september 2010

Tijdens de nationale burendag organiseerde de Goudse wijk Achter-
willens letterlijk een buurtfeest om niet meer te vergeten. De jeugdige 
wijkbewoners maakte van de gelegenheid gebruik om de wijk op te 
knappen. Hierbij kregen de betonnen blokken van de speelplaats op de 
Poldermeesterslag een schilderbeurt. Ondanks de regenbuien ontvin-
gen de blokken een nieuw jasje van vrolijke kleuren en patronen. Naast 
het verven was er ook de mogelijkheid om aan buurtspelletjes deel te 
nemen. De feestelijke dag werd afgesloten met een barbecue. Al met 
al was het een geslaagde dag met een resultaat waar de buurt trots op 
mag zijn.

                                                             
Door: V.A.V. Gill Fotografie: S.A. Frissen
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         Feestavond  vrouwengroep in de Bühne

Na heel veel tegenslagen –maar we hebben de hoop nooit opgege-
ven- was het op 18 juni 2010 eindelijk zover: de feestelijke opening 
van onze Vrouwengroep in de Bühne. Een avond die bedoeld was om 
elkaar beter te leren kennen en om te luisteren naar de behoeften van 
de vrouwen uit de wijk.

Farida en ik hebben samen met haar dochters Ahlam en Soussan de 
grote zaal feestelijk versierd met slingers, mooie gordijnen, veel kaar-
sen en kandelaars. Ook hadden we een vrouwelijke Marokkaanse DJ 
uitgenodigd. Zij zorgde  voor geweldige muziek.
Wij hadden heerlijk Marokkaans eten en koekjes besteld. De opkomst 
van ongeveer 78 vrouwen was meer dan we hadden verwacht en het 
werd een topavond. 
Helaas kunnen we nu nog niet aan de slag vanwege de brand in de 
Bühne, maar zoals door Woonpartners is beloofd, wordt het gebouw 
opgeknapt en gaan we er in januari 2011 weer tegenaan. 

Maar tot die tijd zitten we niet stil: elke vrijdagavond is er gymles voor 
vrouwen van 18 jaar en ouder in de gymzaal van de Wethouder Lui-
densschool, Heemraadslag 1.  We starten voorlopig met een groep van 
15 vrouwen om te kijken hoe het gaat. Daarna is het misschien moge-
lijk de groep uit te breiden of een extra les te gaan geven.

                          Mina (vrijwilligster van de vrouwen- en de gymgroep)

         Stadstoezicht gaat de wijken in

Heeft u de medewerkers van Stadstoezicht al zien lopen door uw wijk? 
Sinds 2009 is stadstoezicht behalve in het  Goudse centrum ook steeds 
meer actief   in de Goudse wijken. 
Samen met bewoners en andere veiligheidspartners (wijkteam, 
wijkagent,buurtconciërge, buurthuis enzovoort) werkt stadstoezicht aan 
een schone, hele en veilige buurt. 

We stellen ons dan ook graag even aan u voor: 

Madelon Reijerkerk  &     Martin Breugem

|Wij zijn verantwoordelijk voor uw wijk. 

                                                      ***********



Als ‘Controleur Openbare Ruimte’ kunnen wij optreden tegen uw klach-
ten over zwerfvuil, rondslinge rende fietswrakken, het niet opruimen 
van honden poep, te vroeg neerzetten van huisvuil en vernielingen in 
de wijk,  om er maar een paar te noemen. 
Per  wijk is er een wijkverantwoordelijke BOA (Bijzonder Opsporings 
Ambtenaar) en een vervanger.

Onze laatste actie in uw wijk was gericht tegen het parkeren van auto’s 
op de hoek van de straat. Vooral voor kinderen zijn dit onoverzichtelijke 
situaties en het bedreigt de verkeersveiligheid. Onze werkwijze daarbij 
was: eerst waarschuwen,daarna volgen er bekeuringen. Tijdens de 
afgelopen periode van wijkverantwoordelijk werken, zijn de klachten 
over de hondenpoep verminderd en is het parkeergedrag verbeterd. 
Maar spreek ons vooral aan, als u ergens mee zit, wij zijn er voor alle 
bewoners.
 
Ziet u ons niet in de wijk en heeft u iets melden, doe dat dan:

Digitaal, via:    
www.gouda.nl/Dienstverlening/
Meldpunten
Telefonisch, op telefoonnummer   
14 0182 
(Meldpunt Openbaar Gebied, 
tussen 08.30 uur en 17.00 uur).
                                                     
                              **********

  Kinderactiviteiten in de Bühne in Oud Achterwillens 

Dankzij de Brede School Gouda waren er het afgelopen schooljaar 
weer diverse kinderactiviteiten in Oud Achterwillens. Tot de zomer 
heeft team kinderwerk van Factor-G in en om wijkgebouw de Bühne 
de begeleiding gedaan van Boekenbeesten, Kidzclub, Jongensclub en 
Spelen op Straat. 

Boekenbeesten is een taalstimuleringsactiviteit voor kinderen uit de 
groepen 1 en 2. Op een speelse en leuke manier, die aansluit bij de 
belevingswereld van de kleuters, werd aandacht besteed aan taal.
Kidzclub is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5. Daar voerden de 
kinderen elke week een activiteit uitvoerden, zoals knutselen, koken en 
toneelspelen en nog veel meer.
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Jij kent de dader en de dader kent jou ook?
U kunt informatie geven over ernstige
misdaad, zoals moord en doodslag,
overvallen, brandstichting, wapen- of

mensenhandel, inbraak, bedreiging en
fraude.

Meldpunt Misdaad Anoniem
0800- 700
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De Jongensclub,  met een zelfde opzet als de Kidzclub, was gericht op 
jongens uit de groepen 5 t/m 7. Iedere week werd een andere activiteit 
uitgevoerd, afhankelijk van de interesse van de jongens.
Spelen op Straat was gericht op alle kinderen in de basis-
schoolleeftijd (4 tot 12 jaar). Er werden tijdens deze activiteit 
verschillende spelvormen georganiseerd op het plein achter 
de Bühne. De organisatie van Spelen op Straat is vanaf dit 
najaar in handen van Sportpuntgouda.

Tijdens al die bezigheden zijn de kinderwerkers ook gericht bezig ge-
weest met het vergroten van de sociale vaardigheid van de kinderen en 
hun betrokkenheid bij de maatschappij, uiteraard op hun eigen niveau. 

Door de brand gebeurt er momenteel niets in de Bühne maar De Brede 
School hoopt na de verbouwing weer kinderactiviteiten aan kunnen te  
bieden. 
                                                          **********

         Maak uw buurt winterklaar

Zaterdag 6 november is dé dag om gezamenlijk uw buurt voor te 
bereiden op de winter. Maak de buurt winterklaar: herfstbladeren aan 
de kant, zwerfvuil opgeruimd, overwinterplekjes voor de dieren gereed, 
voorjaarsbollen in de grond en een mooie winteraankleding naar eigen 
smaak. Doe mee en meld uw actie vóór 20 oktober aan bij de gemeen-
te. Elke aangemelde actie verdient een winterpakket. Dit pakket bestaat 
onder andere uit een houten kist (voor strooizand/zout), bloembollen en 
materiaal voor het maken van overwinterplekjes voor dieren.
 
Hoe werkt het?
• Plan een activiteit met uw wijkteam, buurt of straat waarmee de buurt 
schoon en mooi gemaakt wordt voor de winter. Denk hierbij aan het 
opruimen van zwerfvuil en herfstbladeren en het poten van winterharde 
planten. Ook kunt u schilderijtjes ophangen of kerstversiering. Kijk op 
www.goudaontmoet.nl en www.goudabruist.nl voor meer leuke ideeën.
• De activiteit moet met  minimaal vijf personen uitgevoerd worden. 
• Meld uw idee vóór 20 oktober 2010 aan bij: mijnbuurtwinterklaar@
gouda.nl of via Goudse buurten Winterklaar, Postbus 1086, 2800 BB 
Gouda.
• Vermeld bij de aanmelding:  
 
* de datum en tijd van de activiteit    * naam contactpersoon  
* naam van de straat/buurt/locati      * omschrijving van wat u gaat doen         
                                                      


