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Van het wijkteam 

Wat wil het wijkteam dit jaar samen met u bereiken? Wat is er 

vorig jaar gebeurd op de vier wijkthema‟s (jeugd, openbaar 

gebied, Buurtcentrum/ontmoetingsplaatsen, Participatie en 

sociale samenhang)? Lees erover in deze wijkkrant. Van het 

dialoogproject tot de Opschoondag en maak kennis met de 

wijkwethouder Wendy Ruwhof. En vooral: Werk mee om van 

Achterwillens een wijk te maken waar het goed toeven is. 

Veel leesplezier! 

Kijk voor nieuws, een digitale versie van deze krant of voor 

evenementen in de wijk ook regelmatig op onze website: 

www.wijkteamachterwillens.nl 

 

Daar staat bijvoorbeeld een groot formaat van onderstaande 

poster, waarmee het wijkteam Achterwillens zich tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft gepresenteerd.  

 
 

http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Samen schoonmaken op 10 maart! 

Schoon wonen willen we toch allemaal? Doe daarom mee aan 

de Landelijke Opschoondag op zaterdag 10 maart. Wie zijn 

straat of buurt vóór 2 maart bij de gemeente aanmeldt, krijgt 

veiligheidshesjes, prikkers* en zakken, terwijl de gemeente ook 

de 'arbeidsvitaminen' vergoedt (tot maximaal € 300). 

Plan een schoonmaakactie (kijk op www.Nederlandschoon.nl 

voor ideeën). En meld u aan bij goudaschoontop@gouda.nl 

 of via „Gouda Schoont Op‟, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. 

 

Geef altijd duidelijk aan: 

 

* datum 

* tijd 

* locatie 

* deelnemers (minimaal 5!) 

* kosten 

* gegevens contactpersoon 

 

 

 

 

Liever op een andere dag dan 10 maart schoonmaken? Ook 

dan wil de gemeente tot max. € 300 meebetalen. Meld de actie 

aan op bovenstaand adres en stuur na afloop een overzicht van 

de gemaakte kosten (met (kassa)bonnen en een actiefoto). 

Aanvragen voor vergoeding kunnen tot 1 december 2012 

worden ingediend. 

 

*zolang de voorraad strekt. 

De Clarissenhof tijdens de 
Opschoondag v 1 
  2011, Clarissenhof Opschoondag De Clarissenhof tijdens de 
Opschoondag v 2 
(foto: Clarissenhof tijdens de 
Landelijke Opschoondag van 2011 

http://www.nederlandschoon.nl/
mailto:goudaschoontop@gouda.nl
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Dialoogproject leidt tot goede plannen  

Elkaar ontmoeten, samen plannen maken om de wijk te 

verbeteren en die ook uitvoeren Dat is de bedoeling van het 

dialoogproject Achterwillens. De tweede bijeenkomst op 25 

januari  is goed bezocht en verliep behalve gezellig ook 

daadkrachtig. 

De bijna veertig aanwezigen en  

het wijkteam spraken uitvoerig 

over de tien voorstellen uit de 

eerste bijeenkomst. Na afloop 

van de geanimeerde gesprekken 

koos elke tafel twee projecten om 

de komende tijd uit te werken en 

samen uit te voeren. 

De onderwerpen waarmee we verder gaan zijn: 

1. Welkomstproject: voor nieuwe bewoners 

2. Openbaar vervoer: een actie naar de behoefte waarmee we 

naar de OV-bedrijven en de overheden gaan 

3. Huiswerkbegeleiding: instellingen als Factor G en Brede 

School gaan kijken hoe ze dit kunnen starten in de wijk. 

4. Sport- en spelactiviteiten: voor jongeren van 12 tot 16. Hier 

ligt een taak voor Factor G en sport.gouda (zie ook het  artikel 

op bladzij 4) 

 

In een derde bijeenkomst worden plannen hiervoor verder 

uitgewerkt. Er hebben zich al negen bewoners aangemeld om 

te helpen uit de uitvoering, maar iedereen is  welkom.  

Geef u ook op bij wijkconsulent Osman Çakici   

o.cakici@factor-g.nl 

 

mailto:o.cakici@factor-g.nl
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Op dit adres kunt u ook laten 

weten of u meedoet aan de 

derde sessie op woensdag 29 

februari om 19:30 in de Weth. 

Luidensschool 

De mensen die er op 25 januari 

waren, krijgen ook weer een 

uitnodiging. 

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

Komt er in 2012 een jongerenwerker in de wijk?  

 

Vorig jaar heeft het wijkteam plannen gemaakt om ook de jeugd 

van 12 tot16 jaar meer te kunnen bieden in onze wijk. Begin 

augustus is een verzoek bij de gemeente ingediend voor een 

jongerenwerker, die zich enkele dagdelen in de week gaat 

bezighouden met die jeugd. Die wil eerst van de jongeren horen 

waar zij behoefte aan hebben en gaat daarmee aan de slag.  

 

Hoewel de gemeente positief reageerde, malen de ambtelijke 

molens langzaam! Dat betekent dat er na diverse gesprekken 

nog geen duidelijkheid is over wát er precies gaat gebeuren.  

Het lijkt erop dat de jongerenwerker komt, maar u weet: eerst 

zien en dan geloven. We houden u op de hoogte via de 

website: www.wijkteamachterwillens.nl. 

Wat is er in 2011 gebeurd voor de jeugd (thema 1)? 

• Herstart kindergroepen in de gerenoveerde Bühne  

• Plaatsing van een bank bij het pannaveldje 

• Plaatsing van een tennistafel bij Weth. Luidensschool 

• “Spelen op straat” bij de Bühne o.l.v. Sport.Gouda 

http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Buurtsport in Achterwillens!!! 

Vrij spelen, kennis maken met sport, spelletjes doen en 

natuurlijk andere kinderen ontmoeten. Dat is buurtsport. En de 

professionele begeleiders van SPORT.GOUDA letten goed op 

leuk samenspel, wenselijk gedrag en gelijke kansen voor elk 

kind. 

Niet alleen voetbal, maar ook andere sporten komen aan bod. 

Regelmatig komen sportverenigingen naar de wijk om clinics, 

(proeflessen) te geven. Tijdens de vakanties zijn er 

zwemactiviteiten en grote sportinstuiven. Houd voor meer 

informatie de website www.sportpuntgouda.nl 

in de gaten of vraag het aan een van de medewerkers. 

Ouderbetrokkenheid 

Voor de ouders is er ook altijd plek bij de buurtsport. Misschien 

wilt u wel helpen bij de begeleiding? In ieder geval de moeite 

waard om eens te komen kijken bij de buurtsport. De koffie en 

thee staat altijd klaar. 

De buurtsport in Achterwillens is elke dinsdag op en bij het plein 

van de Wethouder Luidensschool, van 15:15 tot 16:30 uur. 

Heeft u vragen over de buurtsport?  

Mail dan richard.koolmees@sportpuntgouda.nl 

 

 

kijk ook eens op onze Facebookpagina 

www.facebook.nl/SPORT.GOUDA 

  en like ons. 

 

http://www.sportpuntgouda.nl/
mailto:richard.koolmees@sportpuntgouda.nl
http://www.facebook.nl/SPORT.GOUDA
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Het wijkteam is op zoek naar versterking en 

vernieuwing 

 

Zou dat nou niet iets voor u kunnen zijn? Samen met 

buurtgenoten helpen de leefbaarheid in onze mooie wijk te 

verbeteren. Door werk te doen dat u goed kan of waar uw 

persoonlijke voorkeur ligt.  

Zoals bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe (of verbeteren van 

bestaande) speelplekken voor de jeugd; het verbeteren van 

de verkeersveiligheid; verbeteringen op het gebied van de 

groenvoorzieningen; het in gang zetten (en/of begeleiden) van 

activiteiten voor de jeugd én voor ouderen; allerlei vormen van 

inburgering of meer het organisatorische werk.  

En staat u daar als bewoner dan helemaal alleen voor? Nee, 

natuurlijk niet! Jaarlijks stelt het wijkteam samen met de 

partners (Wooncorporaties Woonpartners en Mozaïek Wonen, 

Gemeente, Politie, Stadstoezicht, Factor G (Jeugd- en 

welzijnswerk), de Brede School en de Luidensschool) een 

actieprogramma op. Op de website vindt u dit wijkjaar-

programma 2012. Ook de financiering van activiteiten en 

benodigde materialen gebeurt veelal door meerdere partijen. 

Het wijkteam ontvangt van de gemeente jaarlijks een budget. 

Wat hebben we zoal 

bereikt in de afgelopen 

jaren? De ernstige 

overlast in en rond de 

supermarkt MCD is 

gelukkige drastisch 

verminderd; diverse 

speelplekken zijn 

opgeknapt; om het voetbalveld aan het Aschpotpad is een kooi 
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geplaatst waardoor de overlast sterk is verminderd; in en rond 

de Bühne worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong 

en oud; Sport.Gouda organiseert begeleid spelen op straat. En 

daarnaast nog véél meer. 

Met zes jaar wijkteamervaring durf ik te stellen dat het wijkteam 

in dit alles een belangrijke rol heeft gespeeld. En het wijkteam 

moét actief blijven om dit te laten blijven en verder uit te 

bouwen. Na 6 jaar mij actief voor onze wijk te hebben ingezet, 

zal ik dit jaar mijn werkzaamheden hiervoor gaan beëindigen. 

We zijn dus dringend op zoek naar versterking van het wijkteam 

voor allerhande klussen en ook om in de loop van dit  jaar mijn 

taak als (waarnemend) voorzitter over te nemen. Zie je het 

wijkteamwerk (als vrijwilliger in een werkgroep, of voor een 

kortdurend project) wel zitten, neem dan contact op met mij via 

voorzitter@wijkteamachterwillens.nl  of 06 22543264. 

 

Thom Dessing, 

Waarnemend voorzitter 

 

 wijkteamplannen voor 2012 

 Uitbreiding activiteiten voor jeugd en kinderen  
 Een schone en veilige wijk 
 Jongerenwerker voor activiteiten jeugd en jongerenwerk 13+   
 Gerichte verkeersacties organiseren tegen bijv. te hard rijden.  
 Dialoogbijeenkomsten die leiden tot acties/projecten  
 Buurtsport uitbreiden naar tweede locatie  
 Het voetbalveldje aan de Merlijnstraat van drainage voorzien 
 Bewoners enthousiasmeren voor activiteiten in de wijk  
 Ouders meer betrekken bij bezigheden van de jeugd 

  

mailto:voorzitter@wijkteamachterwillens.nl
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Centrum Jeugd en Gezin:   

voor informatie en hulp bij de opvoeding 

 

U heeft het wellicht al gelezen: sinds vorig jaar heeft Gouda 

een Centrum voor Jeugd en Gezin, een CJG: dé vraagbaak 

voor ouders, opvoeders en 

kinderen en jongeren van 0 tot 23 

jaar. Waar u ook mee zit; de 

professionals vanuit het CJG 

helpen u verder.  

 

Of het nou gaat om informatie als „waar en wanneer wordt 

zwangerschapsgym gegeven‟ of kleine en grote problemen in 

uw gezin. Dat kan via informatie op de website 

www.cjggouda.nl maar ook door persoonlijk contact per 

telefoon (0900 4440008,) e-mail  (24 uur per dag). 

spreekuren 

Het CJG houdt ook spreekuren, nu nog alleen in de diverse 

centra (zoals het Nelson Mandela Centrum, Wilsonplein 2). Het 

wijkteam heeft de organisatie gevraagd om af en toe een 

spreekuur in de Bühne te houden. Als er meer duidelijk is over 

dit verzoek, leest u het op de website 

www.wijkteamachterwillens.nl of een volgende wijkkrant . 

 

Wat gebeurde er in 2011 op openbaar gebied (thema 2) 

• vernieuwing speeltoestellen op diverse speelplaatsjes  

• een net boven de voetbalkooi aan het Aschpotpad  

• nieuw speelplaatsje aan het Gloriantplantsoen  

• een schoonmaakactie in de portieken van Woonpartners 

http://www.cjggouda.nl/
http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Bezuinigingen slaan toe in het wijkteamwerk 

Maar er is ook positief nieuws! 

De landelijke overheid heeft een enorme bezuinigingsoperatie 

moeten opzetten om haar zaakjes financieel op orde te krijgen. 

Uiteraard heeft dit óók gevolgen voor de gemeenten. Gouda 

heeft besloten om (schrik niet!) € 150.000,-, ofwel  26%, te 

korten op het beschikbare geld voor alle wijkteams. 

  

Wat betekent dat voor Achterwillens? 

Vorig jaar kreeg onze wijk € 30.763,- verdeeld over drie potjes:   

1. Huishoudbudget    €     5.445,- 

Organisatiekosten, huur Bühne, website, wijkkrant etc.  

2. 3-euro budget    €   13.296,- 

Per inwoner 3 euro voor wijkprojecten/activiteiten 

3. Ondersteuningsbudget            €   12.022,- 

Het wijkteam gebruikt dit voor professionele  

ondersteuning door een wijkconsulent van Factor G.  

        

Door de 26% korting is dat dit jaar €  22.765,-. 

 

Omdat de wijkconsulent belangrijk werk doet, zoals de 

organisatie van het dialoogproject, bezuinigt het wijkteam dit 

jaar niet op het Ondersteuningsbudget. Dat betekent, dat er 

voor huishouden en activiteiten  € 10.743,- beschikbaar is. 

 

Als het aan de gemeente Gouda ligt, wordt volgend jaar een 

deel van dat Ondersteuningsbudget niet meer aan de wijken 

uitgedeeld. Dat geld (€ 50.000,-) wil de gemeente in eigen 

beheer houden om zelf te bepalen, waar dit het meest nodig is.  

 

Het betekent dat de wijkteams hun beslissingsbevoegdheid 

over dit deel kwijtraken. Daar is het laatste woord dus nog niet 
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over gezegd: De voorzitters van de 13 wijkteams in Gouda – die 

regelmatig bij elkaar komen - hopen hierover in juni meer 

duidelijkheid te hebben van de gemeente. 

 

Goed nieuws is er ook! 

Op verzoek van o.a. onze wijk praten 

die voorzitters ook over een 

herverdeling van dat 

Ondersteuningsgeld, die meer past bij 

de situatie anno 2012.  

 

De huidige verdeling is gebaseerd op afspraken van 7 jaar 

geleden. Wijkteam Achterwillens is ervan overtuigd dat wij te 

weinig toebedeeld krijgen. Gelukkig erkennen ook de andere 

wijkteams nut en noodzaak van een nieuwe verdeling. De 

eerste voortekenen duiden er op dat het voor ons de goede 

richting uitgaat. Zodra er definitieve afspraken zijn zullen wij dit 

via de website www.wijkteamachterwillens.nl aan u melden. 

 

 

Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de wijk, ook 
als er geen wijkkrant verschijnt? Kijk dan regelmatig op de 
website: www.wijkteamachterwillens.nl. 

Het Buurtcentrum/ontmoetingsplaatsen in 2011 (thema 3) 

 

Momenteel is de Bühne in het wijkdeel Oud-Achterwillens de 

enige plek waar we terecht kunnen voor activiteiten. De zoektocht 

naar nieuwe locaties leidde naar de wethouder Luidensschool; 

daar worden nu al de dialoogavonden gehouden. Ook andere 

locaties zijn nog in onderzoek 

http://www.wijkteamachterwillens.nl/
http://www.wijkteamachterwillens.nl/
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Gezocht: thuismentoren voor brugklassers 
  
Voor aankomende 
brugklassers zoeken we 
weer mentoren, die 
deze leerlingen een 
goede start willen geven 
op hun nieuwe school. 
De leerlingen krijgen 
een vrijwilliger als 
mentor, die ongeveer 

anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met alles wat aan 
school raakt. De bezoeken aan huis starten in het voorjaar van 
groep 8 en lopen door tot halverwege de 2e klas van de 
middelbare school.  
 
Bijvoorbeeld  
De gemeente Gouda, de 
Brede School Gouda, 
het Regionaal 
Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs, 
Mozaïek Wonen, 
Woonpartners, enkele 
wijkteams en de Stichting Vrienden van het Brede School 
Mentorproject dragen financieel bij aan dit project.  
 
Wil jij bijdragen aan de schoolloopbaan van deze leerlingen? 
En hun sociale netwerk vergroten?  
 
Meld je dan aan bij: Laetitia Kuijpers, Projectleider Brede 
School Mentorproject – School‟s cool Gouda  
Telefoon:  06 – 1277 9306  
e-mail:   bredeschoolmentorproject@hetnet.nl  
 
Kijk op de website: www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject 
 

http://www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject
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Vandalisme, wat doen we ertegen? 

sleutelbeheer en melden! 

Vond u die overdekte voetbalkooi aan het Aschpotpad ook zo 

mooi? Niet iedereen dus, want op 3 december is met een 

vuurwerkbom een groot gat in het net gemaakt. De brand die 

daarbij ontstond is gelukkig door buurtbewoners geblust. Het 

vernielde stuk net is weggehaald, in afwachting van vervanging. 

 

Dezelfde bewoner dit het 

gat fotografeerde, stuurde 

ook een foto van kinderen, 

die OP de kooi speelden. 

De wijkagent zal die 

kinderen nog eens laten 

weten dat dit niet de 

bedoeling is, maar u mag 

er ook wat van zeggen. 

 

Blijf melden 

Het wijkteam roept verder alle wijkbewoners op om vandalisme 

ALTIJD te melden bij de politie (0900-8844, als er geen spoed 

is) of het Meldpunt Openbaar Gebied (zie voor nummers de 

laatste binnenpagina). Melden bij stadstoezicht kan ook: 

Madelon Reijerkerk en Martin Breugem zijn dagelijks zo‟n 

anderhalf uur in onze wijk te vinden. 

 

Het afgelopen jaar is er via het MOG negen keer melding 

gemaakt van problemen bij dit voetbalveld en bij de politie vier 

keer. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn alle 

meldingen uit 2011 inmiddels afgehandeld. Mocht u een andere 

ervaring hebben, dan hoort het wijkteam dat graag.  
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Sleutelbewaarders gezocht 

Misschien moeilijk voorstelbaar, maar het 

buitenspeelseizoen in alweer in aantocht. 

Daarom is het wijkteam dringend op zoek 

naar bewoners die ‟s ochtends de 

voetbalkooi willen openen en/of hem ‟s 

avonds wil sluiten. Hoe meer mensen zich 

melden, hoe minder belastend het is. Ook als 

u alleen af en toe kunt helpen, bent  u 

welkom. (Voor als de vaste bewaarders op 

vakantie zijn bijvoorbeeld.) Mail het wijkteam: 

info@wijkteamachterwillens.nl. 

  

 

 

Dit is voor twee alinea‟s over het veiligheidsbeleid… 

 

 

 

Voetbalkooi Aschpotpad op 
een koude woensdagmiddag 

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

mailto:info@wijkteamachterwillens.nl
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Straatcoaches in opleiding 
 
Vanaf januari kunt u ze af en toe ook in onze wijk 
tegenkomen: jonge beveiligers in opleiding, die stage 
lopen als straatcoach bij de gemeente Gouda. Uiteraard in 
nauw overleg met medewerkers van stadstoezicht, politie 
en jongerenwerk. 
 
Het gaat om jeugdige Goudse werklozen, die sinds september 
in training zijn voor het diploma beveiliger niveau 2. De stagiairs 
leren op straat onder meer hoe het is om in een uniform te 
lopen en hoe ze in contact met mensen kunnen treden. Verder 
houden ze toezicht in de het openbaar gebied. 
 
Ze mogen geen bekeuringen geven maar wel waarschuwen. 
Toch is het goed om naar ze te luisteren, want waar nodig 
schakelt de stagiair de politie of de buitengewone 
opsporingsambtenaar van de gemeente in. Die zijn wel 
bevoegd om bekeuringen uit te schrijven, voor bijvoorbeeld fout 
parkeren, het uitlaten van honden op plekken waar het niet is 
toegestaan, illegaal dumpen van afval. 
 
Ze zullen het meest opereren in de wijken Korte Akkeren, 
Goverwelle, Plaswijck en Oost. Na de stage van negen 
maanden kunnen ze op zoek naar een baan als volleerd 
beveiliger. 

 ‘De wijk krijgt het team dat het verdient’ 
interview met wethouder Wendy Ruwhof 
 
Bijna wekelijks staat ze in de 

krant: Wendy Ruwhof, 

wethouder van onder meer 

wijkaanpak. Wat doet zij in 

haar werk voor de wijk, waar 

ze zelf ook woont? Lees het 

in dit portret, gemaakt door 
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waarnemend voorzitter Thom Dessing. 

Het kostte mij de nodige moeite om een plekje te krijgen in de 

overvolle agenda van wethouder Wendy Ruwhof. Op vrijdag 27 

januari lukt het dan toch. We kennen elkaar uit de wijk, dus ik 

steek ook maar direct van wal met de vraag hoe Gouda haar 

bevalt. 

“Ik woon  zo‟n 10 jaar aan de Achterwillenseweg en heb het 

daar prima naar mijn zin. De wijk Achterwillens vind ik een 

heerlijke plek om te wonen. De Goudse Hout als een prachtig 

wandelgebied en dicht bij alle voorzieningen en mijn werk. Wel 

vind ik dat de onderlinge samenhang beter zou kunnen. Het 

zou toch fijn zijn als meer straten of buurtjes hun eigen feestjes 

zouden organiseren en de bewoners elkaar beter gaan leren 

kennen en respecteren.” 

Voordat Ruwhof twee jaar geleden voor Groen Links als 

wethouder aantrad, was zij acht jaar directeur bij de regionale 

Milieudienst Midden Holland. Dat treft, want het is niet alléén 

wijkaanpak waar deze wethouder voor staat. Nee, ook alles wat 

te maken heeft met openbare voorzieningen, zoals rioleringen, 

groen en wegen, maar ook verkeerszaken, zoals het plan om 

het vrachtverkeer op de Joubertstraat te weren. Ook alles wat 

met duurzaamheid en milieu te maken heeft, valt onder haar 

verantwoordelijkheid.  

 

Grote projecten én kapvergunningen 

“En het is allemaal zo heerlijk concreet,” vertelt zij. “Bijna al mijn 

werk is gericht op de korte en middellange termijn zodat redelijk 

snel resultaten zichtbaar worden.” En wat betekent dit allemaal 

in haar dagelijkse werk? “Nu, allerlei jaarplannen moet ik op 

hoofdlijnen beoordelen en waar nodig bijsturen; grote projecten, 
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zoals de renovatie van de wegen bij het station, worden 

voorbereid.”  

 

Maar ook bijvoorbeeld kapvergunningen komen langs mijn 

bureau; e-mails van burgers lees ik, beantwoord ik of stuur 

deze door naar medewerkers die hierop vakinhoudelijk 

reageren. Kortgeleden heb ik de gewijzigde tarieven voor 

parkeervergunningen voor de binnenstad tegenover de 

gemeenteraad moeten verdedigen. Deze tarieven zijn 

verhoogd, maar zijn nu conform vergelijkbare steden. Dit is wel 

pas gebeurd na het inwilligen van de belofte om extra 

parkeerruimte aan te leggen net buiten de binnenstad.”  

 

“Uiteraard heb ik ook veel contacten met de andere wethouders 

en de burgemeester. Zo hebben veiligheidszaken -een 

onderwerp dat onder verantwoordelijkheid van de 

burgemeester valt- veel te maken met “mijn” wijkwerk.”  

En zo komen we dus terecht bij het onderwerp dat ons het 

meeste interesseert, namelijk de wijkaanpak. Ofwel alles wat te 

maken heeft met de leefbaarheid en onderlinge samenhang 

van bewoners in de dertien Goudse wijken en voor ons in 

Achterwillens in het bijzonder. 
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Geschiedenis 

Even een stukje geschiedenis: vroeger werkten gemeente, 

wijkteam, wooncorporaties en andere partijen min of min ieder 

voor zich aan verbeteringen in de wijken. Sinds zo‟n drie jaar 

gebeurt dat gezamenlijk, met wijkjaarprogramma‟s. Daarin 

spreken alle partijen met elkaar af wat het best is voor de wijk; 

meer speelplekken, sportuurtjes en dergelijke, en wie de 

plannen uitvoert en betaalt.  

 

In Achterwillens lag de nadruk de afgelopen jaren op het 

verbeteren van een aantal speelplekken voor de jeugd en het 

organiseren van activiteiten voor jong en oud in en rond de 

Bühne. Het samenwerken was voor velen wel wennen, maar 

bijna overal, en zeker in Achterwillens, gaat dat nu bijzonder 

goed; Dat de wijkteamvoorzitters elkaar elke twee maanden 

spreken, werkt ook goed.  

 

De bewoners moeten het zelf doen 

In de wijken waar het werk moeizaam gaat, is vaak sprake van 

onderbezetting van het wijkteam. Wat de “bemensing” van de 
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wijkteams betreft heeft de wethouder een zeer duidelijke 

mening. “Het moet vanuit de bewoners zelf komen. Als de 

gemeente er aan gaat sjorren, dan gaat het zeker niet werken. 

Zo krijgt elke wijk dus het wijkteam dat het verdient. Alles hangt 

af van de bereidheid van de bewoners zelf om iets voor hun 

wijk te willen doen.” 

Uiteraard willen we ook graag van de wethouder horen, welke 

invloed de crisis heeft op het werk in de wijken. “Ja, duidelijk is 

dat dit op veel plaatsen pijn gaat doen. De budgetten van alle 

wijkteams zijn vanaf 2012 met 26% gekort, een kwart dus. 

Gelukkig zien de wijkteams de noodzaak van deze bezuinigen 

in. Mede dankzij jullie wijkteam wordt ook gekeken of het 

beschikbare geld eerlijker over de wijken verdeeld kan worden. 

De wijkteams mogen zelf bepalen, op welke onderdelen zij 

gaan bezuinigen.” (Zie ook pagina 9) 

 

Wijkkrant het meest zichtbare 

Natuurlijk ben ik ook benieuwd, of de wethouder in de wijk iets 

merkt van het werk van het wijkteam. “Voordat ik wethouder 

werd, was de wijkkrant voor mij het meest zichtbare. Daarmee 

werd mij duidelijk dat er gelukkig vrijwilligers zijn die zich voor 

de wijk willen inzetten. Maar als bewoner staat het 

wijkteamwerk toch wel ver van je af. Het zou dan ook goed zijn 

als het wijkteam meer initiatieven onderneemt om de contacten 

met de bewoners te verbeteren.” En dit ontlokt mij natuurlijk de 

reactie dat het wijkteam hier inderdaad al mee aan de slag is 

gegaan en vertel ik iets over het dialoogproject (zie pagina 3).  

Tot slot wil zij nog wel kwijt dat de Vuurwerkopruimactie (het 

wijkteam heeft eind december huis-aan-huis afvalzaken 

rondgebracht) blijkbaar een groot succes was, gezien de 

geringe hoeveelheid vuurwerkafval die na 1 januari nog op 

straat te vinden was. 
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FEEST op de Wethouder Luidensschool 

Dit schooljaar bestaat de 

Wethouder Luidensschool 

25 jaar. Dat is natuurlijk 

reden voor een feest. In 

de week van 16 april t/m 

21 april zullen de 

kinderen dagelijks een 

activiteit ondernemen die 

te maken heeft met Feest. Zo zal er onder andere een 

ballonnenwedstrijd zijn, gaan we zelf een circus maken en komt 

er een disco.  

 

Op zaterdag 21 april organiseren we voor iedereen die zin heeft 

in een feestje een fantastische Kinderkermis. Die zal in en om 

de school plaatsvinden. Deze dag komt er een springkussen, 

zijn er allerlei spelletjes, kunnen kinderen zich laten schminken, 

is er een rad van fortuin met mooie prijzen, kunt u wat lekkers 

nemen in het restaurant en natuurlijk wat moois kopen op de 

rommelmarkt. Ook zal het wijkteam deze dag aanwezig zijn om 

met u in gesprek te kunnen over alles wat zij ondernemen voor 

de Achterwillens. 

De Wethouder 

Luidensschool wil als 

school in de wijk deze dag 

ook de wijk weer in de 

school halen. We hopen u 

te begroeten op zaterdag 

21 april. 

Miriam de Man, directeur 
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Geef de Bühne terug aan de wijk”  

Onder deze titel stond in de Goudse Post van 24 augustus 

2011 een interview met Miloud Boudai en Chris Versteeg; 

twee zeer betrokken bewoners in onze wijk. 

 

Het wijkteam kreeg er flink van langs. En wat is dan de beste 

manier om hier proberen uit te komen? Ja, maar eens met 

elkaar in gesprek gaan. Dat hebben we dus gedaan en er leek 

gaandeweg meer begrip voor elkaars standpunten te komen. 

 

Helaas is dit op een belangrijk punt zeker niet gelukt, namelijk 

het beschikbaar krijgen van De Bühne. “Geef ons maar een 

sleutel, wij regelen zelf wel activiteiten voor onze jeugd”, zeiden 

de heren. Dat kan echter niet. De Bühne is eigendom van 

Woonpartners en die heeft als beleid om het alleen ter 

beschikking te stellen voor wijkactiviteiten via het wijkteam. 

(tegen betaling van de energiekosten). Deze aanpak wordt 

zowel door gemeente als wijkteam ondersteund. 

 

Terechte klacht 

De klacht van Miloud en Chris dat er voor de jeugd van 12 tot 

16 jaar niets gebeurde, is volledig terecht. Er gebeurde ook 

niets zichtbaar op dat moment. Het wijkteam was destijds 

echter al met de gemeente in overleg om voor enkele dagdelen 

een jongerenwerker voor Achterwillens beschikbaar te krijgen. 

Zoals u kunt lezen op pagina 4 gaat dat wellicht gebeuren. 

 

Veel allochtone jongeren van 16 jaar en ouder hebben behoefte 

aan een eigen plek om s ‟avonds bij elkaar te komen. Zij 

kunnen terecht in jongerencentrum Alouan, gelegen in de 

Kadebuurt. Vanuit onze wijk is dat enkele minuten fietsen – 
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lopen duurt iets langer -  zodat de afstand nooit een probleem 

kan zijn. 

 

Na enkele gesprekken met Miloud en Chris, waarbij ook de 

gemeente was vertegenwoordigd, hebben we jammer genoeg 

moeten constateren dat het niet ging lukken om gezamenlijk 

activiteiten op te zetten. 

 

Thom Dessing, waarnemend voorzitter 

 

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

Mozaïek Wonen beloont ideeën  

Wilt u een kaal trappenhuis 

aankleden met plantenbakken? 

De recreatieruimte van uw 

ouderencomplex wat opfleuren? 

Met kerst de hele straat 

versieren?  

Of hebt u een ander idee om uw 

woonomgeving leuker, gezelliger 

of veiliger te maken?  

 

Voor Mozaïek Wonen is plezierig wonen méér dan alleen een 

goed onderhouden huis voor een zo laag mogelijke huur. 

Mozaïek Wonen heeft dan ook een leefbaarheidsfonds voor 

bewonersinitiatieven. De initiatiefnemersze initiatieven kunnen 

een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor plannen die 

leiden tot een verbetering van de leefomgeving. 

Dus, bent u huurder bij Mozaïek Wonen en hebt u een plan, 

schrijf dan naar Mozaïek Wonen, ter attentie van de afdeling 

Wonen en Strategie (Postbus 219, 2800 AE Gouda, 
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info@mozaiekwonen.nl) of bel met één van de medewerkers 

participatie (0182 69 29). Of vul het aanvraagformulier in op de 

website: www.mozaiekwonen.nl.  

Omschrijf uw idee, vertel hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid 

en geef een specificatie van de kosten. Vermeld ook altijd 

namens wie u een aanvraag indient en geef de naam en het 

telefoonnummer door van de contactpersoon. 

Mariska Arron 

medewerker sociaal beheer, ontwikkeling en participatie 

Mozaïek Wonen 

 

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

Poep niet op de stoep (en waar dan wel?) 

Het is een van de grootste stadsongemakken: hondenpoep 

op stoepen, speelweiden en andere plekken waar je er 

makkelijk intrapt. Gelukkig kent Achterwillens een aantal 

plaatsen waar uw viervoeter zijn behoefte mag doen, 

zonder dat het anderen hindert. Die  drie  plaatsen waar de 

uitwerpselen mogen blijven liggen, zetten we hier graag 

even neer.   

 

U herkent ze aan het 

groengerande bord. 

Op alle andere plaatsen 

moet de hond aan de 

lijn en geldt 

„opruimplicht‟ als uw 

huisdier  toch iets laat vallen. Het ronde bord met een rode rand 

(op speel-, sportvelden en speelplaatsen) betekent dat honden 

NIET mogen worden uitgelaten, ook niet aangelijnd. 

mailto:info@mozaiekwonen.nl)
http://www.mozaiekwonen.nl/
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56 Oostlangekade, 57 Aschpotpad, via de Ommeslag naar 

58 de Goudse Houtsingel. 

 

Meer informatie op www.gouda.nl/ikvindjehondleuk, op de 

website van stadstoezicht www.gouda.nl/stadstoezicht of bij de 

stadstoezichthouders in Achterwillens, Madelon Reijerkerk en 

Martin van Breugem. Zij kunnen boetes uitdelen. 

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

Op de volgende pagina de eerste aflevering van onze nieuwe 

rubriek over winkels/ondernemers in de wijk. Bekendste is de 

supermarkt MCD, maar er is veel méér. De rubriek  wordt 

vervolgd op de website www.wijkteamachterwillens.nl. 

Kent u een ondernemer, bent u er zelf één en wilt u meer 

bekendheid onder uw wijkgenoten, meldt u dan op 

info@wijktamachterwillens.nl 

 

http://www.gouda.nl/ikvindjehondleuk
http://www.gouda.nl/stadstoezicht
http://www.wijkteamachterwillens.nl/
mailto:info@wijktamachterwillens.nl
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Ondernemend Achterwillens 

 

Wie: Karim el Amrani 

Wat: Cafetaria en Grillroom Trefpunt 

Waar: Tristanstraat ,  (16.00 - 21:00 behalve op zondag) 

tel: 338393, online bestellen via www.snackbartrefpunt.nl 

 

Eigenaar Karim el Amrani nestelde zich in april 2010 in de wijk, 

na acht jaar gewerkt te hebben bij de Beursklok. Hij woont zelf 

in Reeuwijk en vindt Achterwillens „een beetje saai‟ en de 

mensen wat „afstandelijk‟. 

Bewoners van buiten de wijk weten zijn zaak aardig te vinden 

(vooral uit de Kadebuurt,) de klandizie uit (met name Oud) 

Achterwillens valt nog wat tegen. En dat terwijl in het Trefpunt 

een gevarieerde kaart heeft, van Nederlandse patat, Turkse 

pizza, tot de razend populaire kapsalon en allerlei halal snacks. 

 

http://www.snackbartrefpunt.nl/

