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Wat doet het Netwerk Achterwillens?  

Het Netwerk Achterwillens bestaat uit 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 en wil de deelname van 

bewoners vergroten (participatie). De wijk Achterwillens is gelegen 

tussen de Platteweg in het Noorden, de NS-spoorlijn in het Zuiden, de 

Breevaart in het Westen en de Willenskade in het Oosten. In de wijk 

liggen de volgende buurten: de Slagenbuurt, Middenwillens, oud-

Achterwillens, de wethouder Venteweg, de Goudse Hout en de 

Achterwillenseweg.

mailto:info@achterwillens.eu
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Van het kernteam  
In deze wijkkrant is te lezen en te zien wat het kernteam 

onder ogen komt en onderneemt in de wijk Achterwillens.  

Het kernteam ondergaat dit halfjaar een flinke verandering. Door 

het vertrek van Martine en Gerard tijdens de aanstaande 

jaarvergadering in maart, zijn we dringend op zoek naar 

versterking. Inmiddels zijn we blij dat Adriaan Jansen 

(voorgesteld op de volgende pagina) is ingestapt om op 

wijkniveau de ontwikkelingen te volgen en mee te denken. 

Maar we zoeken dringend een penningmeester en nog 2 mensen 

die zes avonden per jaar mee willen denken over alle 

ontwikkelingen in de wijk.  Een lijst van de huidige kernteam-

werkzaamheden staat op onze website onder de knop “over 

ons”. We zoeken bewoners voor het kernteam die het delen van 

informatie over de leefbaarheid in de wijk leuk en belangrijk 

vinden. 

Dat er veel in de wijk gebeurd is en nog staat te gebeuren is in 

deze wijkkrant te lezen. Blij zijn wij als kernteam met de weer 

succesvol verlopen Lampionoptocht en de tijdelijke verbeteringen 

op de Goudse Houtsingel. Ook de clean-ups en de wijkschouw 

hebben in 2019 tot volle tevredenheid plaatsgevonden. We kijken 

uit in 2020 naar een nieuwe ronde voor het opfleuren van de 

boomspiegels, de verbetering van het Aschpotpad en onze 

bijdrage in het verbeteren van het VerkeersCirculatiePlan van de 

gemeente.  Zullen het  plaatsen van het watertappunt en de 

vergroening van het speelplein bij Vindingrijk van de grond 

komen?  Wat levert de verkenning van een energie transitie voor 

de 900 woningen in de Slagenbuurt op?  
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Het zal toch zeker wel lukken om onder de 4.500 bewoners er 

nog drie te vinden die mee willen denken en organiseren om al 

deze leuke leefbaarheidszaken mogelijk 

te blijven maken? 

Misschien zien we u op de jaar-

vergadering op 25 maart om 20.00 

uur? Laat even weten of u ook komt via 

info@achterwillens.eu.  

Het kernteam Netwerk Achterwillens 

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

 

 

advertentie 

mailto:info@achterwillens.eu
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Even voorstellen… 
Enkele vragen aan Adriaan Jansen, 
nieuw lid van het Kernteam Achterwillens 
 
Wanneer kwam je in Gouda wonen – en nog 
belangrijker: waarom? 
In 2013 en 2014 verbleef ik al zo vaak in 
een studentenhuis in Gouda dat ik voor m’n gevoel ongeveer in 
Gouda woonde. Vanaf oktober 2014 heb ik met enkele vrienden 
een bovenwoning gehuurd in de binnenstad. Ik heb daar een 
mooie tijd gehad, maar toen ik de kans kreeg om een 
appartementje te gaan huren in Middenwillens, heb ik die niet 
laten lopen. In 2017 had ik ook al werk gevonden in Gouda, dus 
nog een reden om hier te blijven. 
 
Je bent dus geen geboren Gouwenaar. Waar ben je opgegroeid 
en wat heb je gedaan na de middelbare school? 
Ik ben opgegroeid in een vissersdorpje in Zeeland en heb daar 
tot m’n 18e gewoond, tot ik Nederlands ging studeren in Leiden. 
Ik heb daar aansluitend ook mijn onderwijsbevoegdheid gehaald. 
Ik geef nu alweer drie jaar NT2 (Nederlands als tweede taal) op 
de Internationale Schakelklas in Gouda. Ik heb in mijn klas 
leerlingen uit meer dan tien verschillende landen en ik doe dit 
werk met veel plezier! 
 
Waarom Kernteam Achterwillens? 
Vanwege mijn verhuizing heb ik het Bewonersplatform 
Binnenstad Gouda verlaten, waar ik sinds 2016 in zat. Al vond ik 
dat ik na een paar jaar vooral veel mensen en procedures nog 
níet kende… ik vond het wel leuk om mee te denken over 
bijvoorbeeld het afval- en parkeerbeleid en specifieke 
‘binnenstaddingen’. Vanuit het Kernteam is gepolst of ik interesse 
had om hier ook mee te doen. Ik kom inmiddels steeds meer te 
weten over wat er allemaal plaatsvindt in Achterwillens en ik ga 
hier ook proberen mijn steentje aan bij te dragen!  
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In de lucht: achterwillens.eu 
Onze website www.achterwillens.eu is in de lucht sinds 

september 2019! Toch wel trots zijn wij op onze website, met 

daarop alles over onze wijk. 

Marcel de Wit heeft deze voor ons ontwikkeld en sindsdien 

brengen we al onze nieuwe berichten over de wijk daar naar 

buiten. Onder de openingsfoto ziet u een aantal vaste pagina’s 

met daarop: 

- De wijkkranten die verschenen zijn; 

- Weetjes over de straatnamen in de wijk; 
- Belangrijke telefoonnummers; 
- Informatie over het Netwerk Achterwillens; 
- Belangrijk nieuws uit de gemeente(raad) voor onze wijk. 

 

Het meest handige is als u zich abonneert op nieuwe berichten: 

dat kan eenvoudig door uw naam en e-mailadres rechtsboven 

onder de blauwe balk door te geven.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

http://www.achterwillens.eu/
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Gouda 750, Achterwillens 1000 
 
Op 19 juli 2022 is Gouda 750 jaar stad. Vanaf medio 2021 
gaan we dat vieren. Het thema is “Geef Gouda door”. 
Netwerk Achterwillens draagt hieraan bij door initiatieven te 
ondersteunen en te verbinden met de wijk Achterwillens en 
dan met name met het 1000-jarig bestaan van de polder 
Willens. De volgende projecten krijgen steeds meer vorm: 
 
1. Glossy Willens en Wetens 
Netwerk Achterwillens wil de aftrap doen voor Gouda750 met 
Willens1000. Leerlingen van het Coornhert Gymnasium zullen 
een glossy vullen met de geschiedenis, de flora en fauna, de 
taal, de waterhuishouding, het bestuur, de bewoning van 1000 
jaar polder Willens. Zo worden deze historische, economische, 
geografische, biologische en taalkundige aspecten van de 
wijk doorgegeven aan alle bewoners en generaties.  
Het wordt een echte glossy, omdat er ook typische tijdschrift-
rubrieken in komen als puzzels, fotorapportages en bijvoorbeeld 
een rubriek met recepten die gevuld wordt door de bewoners zelf 
(leerlingen interviewen). 
Coördinatie: Henkjan Sprokholt  
 
2. Foto-project Achterwillens 
Netwerk Achterwillens grijpt Gouda750 aan om al het 
beeldmateriaal over de wijk Achterwillens te bundelen en van 
verhalen te voorzien. In 2020 beginnen we daarmee met behulp 
van de archieven in de regio en met de bewoners (zie het artikel 
hierna). De uiteindelijke vormgeving ontstaat ook in dit proces. 
Coördinatie: Nico Boerboom 
 

 



 
Achterwillens februari 2020  9 

3. Video-project oud-Achterwillens 
(Im)migratie en onderlinge tolerantie zijn sleutelbegrippen voor 
samenleven in Achterwillens. Netwerk Achterwillens steunt dan 
ook van harte het kunstproject om het leven van de onderling 
zeer diverse bewoners in oud-Achterwillens van achter de 
voordeur naar buiten te halen. 
Samen met bewoners zal Saskia Janssen naar video-projectie 
op de buitenkant van de flats toewerken om te laten zien dat hier 
mensen met elkaar wonen. 
Coördinatie: Saskia Janssen 
 
4. Buurtfeest/foodfestival 
Netwerk Achterwillens grijpt Gouda750 aan om in alle buurten 
van Achterwillens de bewoners elkaar feestelijk te laten 
ontmoeten. Omdat in de wijk diverse eetculturen voorkomen, 
zullen deze op het buurtfeest ook genuttigd kunnen worden. Of 
dit meer Gouda750 of Willens1000 wordt, zal blijken bij de 
verdere ontwikkeling van het idee. 
Coördinatie: Vacature 
 

Ook bijdragen? 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te 
leveren aan een van deze 
projecten? Meld je dan aan bij 
Willens1000@achterwillens.eu.  

Het Netwerk Achterwillens brengt 
je dan in contact met de 
coördinator van dat project.  

Houd verder de wijkkrant en de 
website in de gaten voor een 
specifieke oproep en informatie 
over een project.  

 

mailto:Willens1000@achterwillens.eu
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Oproep:  

Fotomiddag Achterwillens 
 

De polder Willens bestaat over twee jaar 1000 jaar. Netwerk 

Achterwillens grijpt Gouda750 in 2022 aan om al het 

beeldmateriaal over de wijk Achterwillens te bundelen en 

van verhalen te voorzien.  

 

Begin 2020  beginnen we daarmee, met behulp van de archieven 

in de regio en met onze  bewoners. De uiteindelijke vormgeving 

ontstaat tijdens dit  proces. De coördinatie is in handen van Nico 

J. Boerboom 

 

Wanneer:  20 feb 2020, 14.00 – 16.00 uur in de Bühne 

18 mrt 2020, 19.30 – 21.30 uur in Vindingrijk 

12 mei 2020, 14.00 – 16.00 uur in de Bühne 

Meenemen:  Oude foto’s van de wijk 

Wat:  - Diapresentatie verzorgd door Nico J. Boerboom 

- Inkijken van elkaars foto’s /dia’s 

- Thee/koffie drinken met iets lekkers  

- Verhalen vertellen over de wijk 

Aanmelden: Je kan vrij binnenlopen, maar het is fijn als je je 

aanmeldt via: Willens1000@achterwillens.eu. 

(Zeker als je dia’s wilt laten zien; daarvoor is 

apparatuur nodig.) 

 

Als je foto’s hebt, maar niet kunt komen op de middag, is het ook 

fijn als je contact opneemt met Willens1000@achterwillens.eu of 

een briefje stuurt naar Netwerk Achterwillens, Tristanstraat 18, 

2805 VC Gouda om je foto’s te delen. 

 

mailto:Willens1000@achterwillens.eu
mailto:Willens1000@achterwillens.eu
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De oorspronkelijke Polder Willens lag tussen de Platteweg en de 

IJssel (Goejanverwelledijk) en omvatte de Achter Willens, de 

Midden Willens en de Voor Willens. (Zie onderstaande kaart.) 

Dit betekent dat ook de huidige wijken Oost (Vreewijk) en 

Goverwelle bij de Polder Willens horen. 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding: Landkaart uit 1856 met de polder Willens 

 

 

 



 
Achterwillens februari 2020  12 

Agenda Heemtuin  

Goudse Hout 

1e halfjaar 2020 
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Vliegende start 

met paardrijden! 
 

Vrijdag 20 december deden een 

paar honderd kerstmannen mee 

aan de eerste editie van de 

Goudse Santa Run. Er werd een 

gigantisch bedrag door de 

deelnemers en sponsoren 

bijeengebracht.  

Door deze door de Rotary 

georganiseerde sponsorloop werd 

er geld ingezameld voor de 

aanschaf van 2 til-liften. Eén 

hiervan komt ter beschikking van Stichting Paardrijden 

gehandicapten Gouda. Met behulp van deze lift kunnen ruiters 

die niet zelfstandig kunnen opstijgen toch paardrijden.  

Paardrijden is niet alleen heel leuk, maar voor deze groep ruiters 

heeft paardrijden ook een therapeutische werking. Tijdens de 

lessen worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of 

sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd en wordt de 

eigenwaarde sterk verbeterd.  

In januari starten wij met deze lessen. Kent u iemand die dit 

hartstikke leuk zou vinden? Meld hem/haar dan aan via onze 

website www.degoudsemanege.nl onder de knop Lessen en dan 

Paardrijden gehandicapten. Ook zijn wij op zoek naar mensen 

die een handje willen helpen bij het begeleiden van deze groep 

ruiters en onze paarden. Lijkt je dit leuk, dan kun je je eveneens 

aanmelden op onze website. 

http://www.degoudsemanege.nl/
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De Goudse Hout steeds mooier 
 

Voor de Goudse Hout was 2019 een buitengewoon rijk jaar. Er is 

door de Groenalliantie stevig geïnvesteerd in een verbetering 

van de infrastructuur van dit natuurgebied.  

Het meest opvallend is de metamorfose die het entree-gebied, 

komend van de wielerbaan, heeft ondergaan. Voorbij de Goudse 

Smultuin is een ontmoetingsplein gerealiseerd met vriendelijke 

zitbankjes en via een fitness-parcours toegang tot een 

natuurspeelplaats. Al lang voordat deze op 4 september 

“Eldorado” werd gedoopt door de kinderburgemeester, werd er 

door jeugdig Achterwillens dankbaar gespeeld.  

Minder opvallend is dat er op twee plaatsen naast het 

ontmoetingsplein bloemrijke grasweiden (zogenaamde 

(Vlinder)idylles) gaan komen. Hier moet het tamelijk monotone 

groen (vooral brandnetel, ridderzuring en braam) geleidelijk 

plaats maken voor een bloem- en kruidenrijke begroeiing. Dat 

gaat alleen lukken met flinke inzet van vrijwilligers: wanneer het 

zover is zal er wellicht ook op U een beroep worden gedaan. 

De essentakziekte eiste zijn tol en er zijn heel veel aangetaste 

essen vervangen door andere boomsoorten. Zo is een essenlaan 

nu getransformeerd tot een berkenlaantje. Om de biodiversiteit 

(en insectenpopulatie) te stimuleren zijn gelijktijdig allerlei 

heesters (o.a. meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos) aangeplant. 

Natuurlijk gaat het nog wel wat jaartjes duren voordat al dat 

groene spul tot wasdom is gekomen.  

Regulier onderhoud was er ook, onder supervisie van 

Staatsbosbeheer. Zo zijn er diverse bruggen en duikers 

vervangen en binnenkort krijgen delen van het Kale Jonkerpad 

een nieuwe asfaltlaag. Op de parkeerplaats naast de manege ligt 
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het hout al klaar, dat gebruikt gaat worden om glooiende 

natuurvriendelijke oevers te beschoeien.  

De Stichting Vrienden van de Goudse Hout (VvGH) is enorm blij 

met deze ‘kwaliteitsimpuls’/opwaardering van de Goudse Hout. 

Op de  website www.goudsehout.nl zijn al deze ontwikkelingen te 

volgen. 

De Goudse Smultuin, een VvGH-initiatief, kijkt ook terug op een 

vruchtbaar jaar met veel bezoekers. Formidabele zonnebloemen 

en schaduwrijke bankjes lokten nogal wat mensen binnen de 

hekjes. Ondanks de extreem droge zomer was er dit najaar een 

royale oogst aan bramen, bessen en bonen. Het vrijwilligersteam 

(6 vrouwen) was dan ook elke maandagochtend ijverig aan het 

gieten, wieden en planten. 

Nu is de Smultuin nog even in winterrust, maar zaterdag 14 

maart gaat het tuinseizoen weer van start met de inmiddels 

traditionele NL-Doet-Dag, waarvoor je je nu al kunt opgeven via 

de site https://www.nldoet.nl/. Er is keus uit 5 projecten 

afgestemd op diverse leeftijden en ervaring. Samen buiten lekker 

(én nuttig!) bezig zijn – er is genoeg te doen – KOM JIJ OOK? 

EN NOG EEN AANMOEDIGING: In 2020 viert de VvGH het 20-

jarig bestaan. Er zijn plannen om op de stichtingsdatum (Zo 14 

juni) een feestelijke buitendag te organiseren. Ideeën voor 

andere lustrumactiviteiten zijn welkom. Mail naar: 

vrienden@goudsehout.nl). 

 

http://www.goudsehout.nl/
https://www.nldoet.nl/
mailto:vrienden@goudsehout.nl
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Lustrum Huttenbouwdorp 

Van dinsdag 21 tot en met 

donderdag 23 juli vieren we het 

eerste lustrum van het Hutten-

bouwdorp Goudse Hout. Wie had 

dat gedacht toen we in 2016 

bijna zijn weggewaaid van de 

parkeerplaats naast de wielerbaan?! Inmiddels is het een 

vertrouwde activiteit geworden in de eerste week van de 

zomervakantie. 

Omdat Huttenbouwdorp Goudse Hout vijf jaar bestaat gaan we in 

2020 iets bijzonders doen. De hamers, nijptangen en breekijzers 

mogen dit jaar in de materiaalkist blijven. De bouwers hebben in 

deze editie meer aan een emmer, schep, troffel, voeger of 

plakspaan. We gaan namelijk aan de slag met zand en water. 

De eerste dag zal in het teken staan van het bouwen van een 

bergdorp. We gaan leren wat de juiste verhouding is tussen zand 

en water om echte kunstwerken te kunnen maken. We gaan 

proberen of het lukt om met mallen en in 3D te werken. Met 

andere woorden de huttenbouwers van De Goudse Hout gaan 

hun skills uitbreiden! 

Wat we de andere dagen precies gaan doen, dat verklappen we 

nu nog niet. Wat we wel al vertellen is dat: 

 We opnieuw te gast zijn op De Goudse Manege; 

 Informatie beschikbaar komt via de website 

huttenbouwdorpgoudsehout.nl en via Facebook; 

 Deelname openstaat voor kinderen in de basisschoolleeftijd; 

 We niet alleen gaan bouwen, maar ook andere activiteiten 

doen; 

http://www.huttenbouwdorpgoudsehout.nl/
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 Ook dit jaar weer een onderdeel met paarden in het 

programma zit; 

 Inschrijven mogelijk is na de meivakantie; 

 We voor elk kind een bijdrage vragen van €25; 

 En voor elke inschrijving vragen of een volwassene een 

dagdeel kan meehelpen; 

 Op maandag 20 juli de informatieavond is ter voorbereiding 

op het huttenbouwdorp. 

Wij hebben er weer zin in, jij ook? 

Met vragen kun je terecht op ons emailadres 

contact@huttenbouwdorpgoudsehout.nl  

Tot ziens in juli bij het Huttenbouwdorp Goudse Hout!  

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

Begroetingsdag 
Op woensdag 18 maart 2020 wordt voor de zesde keer 

Begroetingsdag georganiseerd in de wijken Gouda Noord / 

Achterwillens. Een dag waar elkaar persoonlijk begroeten, 

een hand geven, oogcontact maken en jezelf voorstellen 

centraal staan. Begroeten als eerste stap naar elkaar beter 

leren kennen.  

Vanuit Achterwillens is o.a. basisschool Vindingrijk actief 

betrokken bij Begroetingsdag. Begin februari kunt u via de 

website www.achterwillens.eu en via @AchterwillensWT (Twitter) 

het activiteitenprogramma voor 18 maart vinden. Wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op met Wilma Neefjes 

(wilma.neefjes@gmail.com), samen met Ayse Candan (van 

De Brede School) coördinator van deze zesde Begroetingsdag.  

mailto:contact@huttenbouwdorpgoudsehout.nl
http://www.achterwillens.eu/
mailto:wilma.neefjes@gmail.com
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Een mooi gedicht, speciaal geschreven voor de opening van een 

Begroetingsdag door voormalig stadsdichter Ruud Broekhuizen 

geeft de kerngedachte van de dag weer: 

Gedicht Begroeting-dag 

Hallo hoe is het, en wat leuk je hier te ontmoeten 

Er zijn wel honderd10 manieren om te begroeten 

Hoe gaat het? Het is zo gevraagd, kost weinig tijd 

Maar het is een mooi moment voor wat ge9heid 

Door wat meer 8 te slaan op wat terug wordt gezegd 

En goed te luisteren, eerlijk en oprecht 

Zoals bij de man achter de gordijnen op nummer 7tien 

Die al maanden zijn kinderen en buren niet heeft gezien 

Wanneer lachte hij voor het laatst, wat is zijn levensles 

En wat was in die 80 jaar nu zijn grootste suc6 

Of die mevrouw aan de overkant van de 5er 

Met wie belt ze elke dag, wie is haar favoriete schrijver? 

Is er alleen het hondje op haar schoot of nog andere dieren? 

En wanneer hing zij de slingers op om het leven te 4en 

Echt je krijgt de prachtigste verhalen als je laat blijken 

Dat je deze mensen even recht in de ogen hebt durven kijken 

Omdat je hun blijheid kent, maar ook hun ver3t 

Wordt je een vriend voor het leven op elk gebied 

Want hoe gaat het met je, het is een simpele vraag 

Die we allemaal kunnen stellen vandaag 

Maar elkaar zo begroeten heeft pas zin, enkel en alleen 

Als vragen stellen op 2 staat en luisteren op 1 

Ruud Broekhuizen 
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Renovatie portiekwoningen  
 

In 2020 wordt begonnen met de renovatie van de 8 

woonblokken met in totaal 132 portiekwoningen en hun 

omgeving in oud-Achterwillens. Om per blok de plannen 

door te laten gaan, moet minimaal 70% van de bewoners 

akkoord gaan en meedoen. 

Het betekent weliswaar een bescheiden huurverhoging voor 

de huurders maar tegelijkertijd betaalt het zich terug met een 

hogere daling van de energiekosten (van energielabel C naar 

A), meer comfort en een verbetering van de leefomgeving. 

Tijdens de renovatie wordt er goed voor bewoners gezorgd. 

Smits Vastgoedzorg heeft in opdracht van woningbouwcorporatie 

WoonPartners Midden-Holland een aanpak ontwikkeld. De 

portiekwoningen krijgen een upgrade; groot onderhoud en 

aanvullende energetische maatregelen worden genomen. Details 

kunt u vinden op onze website www.achterwillens.eu. 

Aan de buitenkant zal vooral opvallen: de gelige afwerking, met 

de uitstraling van Griekse tempels, zal worden vervangen door 

opgeplakte steenstrips (met daarachter extra isolatie). Ook de 

openbare ruimte wordt in overleg met de gemeente aangepast. 

De wensen wat betreft onderhoud en verbeteringen zijn 

opgesteld in samenspraak met de gevormde klankbord-groep, 

bestaande uit bewoners van de buurt oud-Achterwillens. 

Hierbij valt te denken aan: 

 Het realiseren van fietsparkeerplaatsen voor de 
woonblokken (geen fietsen meer tegen gevels); 

 Ophalen en verbeteren van straatwerk en mogelijk het 
aantal parkeerplaatsen vergroten (er is in 2018 een 

http://www.achterwillens.eu/
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structureel tekort van 30 parkeerplaatsen vastgelegd door 
de gemeente); 

 Herinrichting van het groen. Hierbij is er speciale aandacht 
voor het opgaande groen in de vorm van enorme bomen 
en ander gebruik van het aanwezige groen; 

 Het verbeteren van de vuilinzameling in het algemeen. 
 

Met name het laatste punt is al bijna vier jaar een discussiepunt 

tussen de gemeente en het Netwerk Achterwillens: te kleine 

behuizing in combinatie met het ingevoerde afvalscheidings-

systeem leidt tot continu ongewenste situaties. (Zie de foto op de 

voorzijde van deze wijkkrant.) 

Tenslotte vinden wij als Netwerk Achterwillens dat deze renovatie 

een gemiste kans om door te pakken qua buurtontwikkeling. Nu 

zal de broodnodige energie-transitie in deze buurt vele jaren in 

de tijd vooruit geschoven worden. En dat terwijl in deze 

portiekwoningen de grootste CO2-reductie te behalen valt. Maar 

ja, de kosten daarvan zijn elders ondergebracht en niet zichtbaar 

voor een woningbouwcorporatie.  

 

 

     

          Voor            Na 
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(Ex-)burgemeester Salet 

bezoekt Vindingrijk 
 

Op 31 oktober 2019 bezocht burgemeester Salet basisschool 

Vindingrijk aan de Heemraadslag. Om goed te maken wat er 

fout was gegaan na het insturen van de brief door de 

leerlingen, bracht de (nu ex-)burgemeester een paar 

cadeautjes mee. 

De kinderen waren wel blij met de cadeautjes die de 

burgemeester had meegebracht: 

1. Samen met de wijkagent met een laserkanon zien hoe snel 
auto's rijden op de Goudse Houtsingel en snelheidsduivels 
bekeuren;  

2. Met juf Trudy borden voor langs de Goudse Houtsingel 
maken; vier ervan worden tot een echt bord ontwikkeld en 
geplaatst; de kinderen vonden dat leuk en gaan ermee aan 
de slag! 

3. Ten slotte kregen de kinderen allemaal een traktatie 
overhandigd. 

 

Het leukst was het gesprek met de 

kinderen over hun vragen aan de 

burgemeester zelf. Daarover leest u 

hier meer:  

 

http://www.achterwillens.eu/bewonersa

ctiviteiten/burgemeester-salet-deelt-

cadeautjes-uit-op-vindingrijk/ 

 

 

 

 

http://www.achterwillens.eu/bewonersactiviteiten/burgemeester-salet-deelt-cadeautjes-uit-op-vindingrijk/
http://www.achterwillens.eu/bewonersactiviteiten/burgemeester-salet-deelt-cadeautjes-uit-op-vindingrijk/
http://www.achterwillens.eu/bewonersactiviteiten/burgemeester-salet-deelt-cadeautjes-uit-op-vindingrijk/
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Een van de leerlingen van groep 8, die ook insprak bij de 

gemeenteraad op 12 december 2018, vertelt hierna over de 

flitsactie op de Goudse Houtsingel in december 2019. 

Flitsactie Goudse Houtsingel met leerlingen Vindingrijk 

Ik ben Maurice De Jong van OBS 
Vindingrijk en ik ben ervan 
geschrokken hoeveel mensen er te 
hard rijden op de Goudse 
Houtsingel. Ook de kinderen van 
de Plusklas van OBS Vindingrijk 
waren het hier helemaal mee eens. 
Toen hebben we gebrainstormd 
over een oplossing. We hadden 
oplossingen als flitspalen, drempels 
en meer waarschuwingsborden. 
We hebben gemaild naar de 
burgemeester om aandacht te 
vragen voor de ideeën. Uiteindelijk 
zijn we bij de gemeenteraad zelf 
geweest en mocht ik samen met 
iemand van de plusklas onze 
mening laten horen. Het resultaat 
hiervan is geweest dat we in de 

week voor Kerst 2019 met de klas 
i.s.m. de politie zijn gaan flitsen op 
de Goudse Houtsingel. Tijdens dit 
flitsen hebben we de mensen die te 
hard reden aangesproken op hun 
rijgedrag en dat was erg spannend 

en leuk om te doen.  
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Meer groen in de wijk 
Afgelopen jaar is er in de wijk een project van start gegaan 

om de wijk een groener aanzien te geven. De gemeente had 

geld beschikbaar gesteld om beplanting te realiseren in de 

perken bij de bomen. Wie hier aan mee wilde werken kon 

zich aanmelden en via de buurtvereniging en planten en 

tuingrond bestellen. 

Met veel enthousiasme is hierop gereageerd. Inmiddels zijn er 

meerdere boomperken beplant. Het is de bedoeling dat deze 

actie dit jaar een vervolg 

krijgt. Mocht u de 

berichtgeving vorig jaar 

gemist hebben dan kunt u 

zich alsnog aanmelden voor 

deelname aan dit project. 

Wij hebben geleerd van de 

ervaringen van vorig jaar: 

sommige planten en struiken 

deden het beter dan andere. 

Ook degenen die al mee hebben gewerkt aan dit project (en 

graag voor het boomperk dat zij hebben vormgegeven een 

aantal nieuwe planten willen bestellen) kunnen dit doorgeven 

aan Netwerk Achterwillens. 

U kunt zich voor 1 maart 2020 (onder vermelding van naam en 

adres) via info@achterwillens.eu aanmelden voor: 

a. Het beplanten van een nieuw boomperk. 

b. Het aanvullen van beplanting van een boomperk. 

mailto:info@achterwillens.eu
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18  
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18, 2805VC, Gouda 
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Wie of wat is “BOR”? 
Een kapotte lantaarn, rondslingerend afval, een losliggende 
stoeptegel of een omgevallen boom: allemaal zaken die elke 
Gouwenaar kan melden bij de gemeente via een 
zogenaamde melding openbaar gebied (mog).* Dikke kans 
dat die melding terecht komt bij de afdeling BOR, Beheer 
Openbare Ruimte. Met de twee gebiedsbeheerders van die 
afdeling heeft de werkgroep wijkschouw van Netwerk 
Achterwillens regelmatig contact.  

Sinds begin vorig jaar zijn gebiedsbeheerders Martijn Baerveldt 
en Christa Kraamer ons aanspreekpunt bij Beheer Openbare 
Ruimte. Deze afdeling gaat over de Openbare ruimte, dus over 
plantsoenen, waterwegen, verkeer en wegen. De coördinatoren 
lossen niet elke binnengekomen melding zelf op, zij zijn spinnen 
in het web naar alle specialistische beheerders op het gebied 
van verlichting, groen/water, spelen, verkeersregelinstallaties, 
afval/reiniging, riool, wegverharding, kunstwerken en verkeer. 
 
Bovendien zijn zij niet de enige ‘afkorting’ die zich met de 
Goudse openbare ruimte bezig houden. Je hebt ook RBA 
(Ruimtelijk Beleid en Advies), die zich bijvoorbeeld bezighoudt 
met vernieuwing van het Aschpotpad. RBA kan zijn plannen voor 
dat pad zonder kennisgeving aan BOR doorspelen aan de 
afdeling POR, Projecten Openbare ruimte. Gelukkig zitten 
BOR/POR en RBA wel in dezelfde gemeentelijke afdeling en er 
zijn personele overlappen tussen de diverse subgroepen. Dat 
geeft hoop dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt.  

Het Netwerk kwam bij aanvankelijk bij BOR terecht met vragen 
over de afhandeling van MOG-meldingen. Elke melder krijgt een 
antwoord van de gemeente. Maar de leden van de werkgroep 
wijkschouw, die nogal eens een MOG deden, vonden dat niet 
altijd duidelijk is of/waarom er wel/niet iets aan een melding 
gedaan wordt. Daar wordt aan gewerkt: in het voorjaar wordt de 
MijnGemeente app vernieuwd. Wij kijken met de gemeente mee 
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of het wordt wat wij beide graag willen: 1 aanspreekpunt voor alle 
soorten meldingen en een zinvolle terugkoppeling over het 
vervolg. Nu is het bijvoorbeeld nog zo, dat je een melding over 
afval niet via een MOG moet doen, maar rechtstreeks via Cyclus. 

Bij de vier ontmoetingen is vooral over structurele problemen 
gesproken. Zoals afvalophaalbeleid (waarover elders meer), de 
parkeerdruk in delen van de wijk als de wethouder Venteweg en 
Oud-Achterwillens. Die laatste ligt op het bordje liggen van de 
RBA, waarbij het gaat om een ingewikkelde belangenafweging. 
Het structurele tekort van 30 plaatsen, het wegvallen van de 
parkeergelegenheid rond het voormalige Woonpartners-gebouw 
en de renovatieplannen van diezelfde Woonpartners van de wijk. 
Daarnaast is het een kwetsbare wijk, waar ook politieke aandacht 
voor is.  

Andere punten van zorg konden wel direct worden aangepakt. 
Om er een paar te noemen: zo worden de vuilnisbakken op de 
‘snack-route’ (tussen Coornhert en de COOP) eerder geleegd 
dan het geval was. En in Middenwillens zijn op verzoek van 
bewoners poepzakjesautomaten geplaatst. En wat de plannen 
om het Aschpotpad te asfalteren betreft, hebben wij succesvol 
aangegeven dat dit tot nog meer irritatie (en mogelijke 
ongelukken) zal leiden tussen fietsers en voetgangers. Er is nu 
een plan om beide groepen apart te bedienen.   

Zo  kregen wij gedurende het jaar een steeds duidelijker inkijk in 
de (on)mogelijkheden van de gemeente, en zij inzicht in wat er bij 
(groepen) burgers leeft. We blijven ook dit jaar met elkaar in 
gesprek, onder meer over al genoemde meld-App en we zullen 
op de hoogte gehouden worden van de projecten die in onze wijk 
lopen of eraan zitten te komen.  

*(Melding Openbaar Gebied, kan per telefoon tussen 08.30 
uur en 17.00 uur op nummer 14 0182, via dit 
(https://www.mijn-melding.nl/gouda_new/viewer.php) 

formulier op de gemeentewebsite of de app Mijngemeente (zie logo). 

https://www.mijn-melding.nl/gouda_new/viewer.php
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Vreedzame wijk, gezonde wijk 
Goede gezondheid, dat willen we toch allemaal! Wij van 

Netwerk Achterwillens, vinden het belangrijk dat jonge 

kinderen informatie krijgen over hoe je gezond kunt leven. 

Om dit te bereiken werken we onder andere samen met 

basisschool Vindingrijk, die verschillende activiteiten 

organiseert op het gebied van gezondheid.  

Vindingrijk is een vreedzame school, dat 

betekent dat er structureel gewerkt wordt aan 

een veilig en gezond sociaal klimaat, waarin 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen! 

Een vreedzame school past ook in een 

vreedzame wijk, en dat wil de school ook laten horen.  

Op Vindingrijk vinden ze ook voldoende bewegen belangrijk. 

Daarom krijgen de leerlingen twee keer per week een 

professionele gymles. Om dit zichtbaar te maken organiseren zij 

open gymlessen. Kinderen die jonger dan 4 jaar zijn mogen dan 

meegymmen met de kleuters, de andere gymlessen zijn ook vrij 

toegankelijk. De open gymles voor groep 1/2 is op vrijdag van 

8.30 tot 9.15 en vindt plaats op deze data:  

21 februari   24 april   19 juni 

 

Jong en oud door elkaar bij een open gymles op Vindingrijk  
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Netwerk Achterwillens en basisschool Vindingrijk willen zich 

samen inzetten voor een gezonde wijk, daarom gaan wij in 2020 

gezamenlijk een subsidie aanvragen om een watertappunt te 

plaatsen nabij het schoolplein, en voor de hele wijk toegankelijk. 

Netwerk Achterwillens heeft voor het realiseren van het 

watertappunt 500 euro beschikbaar gesteld.  

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

Voorjaarsmarkt Nieuw Leven 
Kom ook naar de Voorjaarsmarkt op 3 mei 2020! 

Beste wijkbewoners, 
 
Tegenover uw wijk, in de Goudse Hout, ligt ons 
volkstuinencomplex ‘Nieuw Leven’. Wij hebben in totaal 106 
tuinen en op veel van die tuinen staat ook een tuinhuis. Bent u 
weleens bij ons binnengelopen? In het tuinseizoen - van 1 april 
tot 1 oktober - staat ons toegangshek overdag open, dus kom 
gerust eens langs! 
 
Op zondag 3 mei 2020 organiseren wij vanaf 10.00 u een 
voorjaarsmarkt, met veel groen. Ook kunt u dan vanaf circa 
10.30 u een uitgestippelde wandeling maken, die vanaf ons 
terrein start. Verder is er een leuke speurtocht voor de jeugd. En 
in ons Praathuis kunt u genieten van o.a. koffie met door onze 
leden zelfgebakken (appel)taart. U bent van harte welkom! 
 
Vindt u het leuk om met activiteiten mee te helpen?  
Neem dan contact op met Conny de Jong via 06-20022919 of 
connydejong-1964@hotmail.com. 
 
Namens de volkstuinvereniging Nieuw Leven, 
Paul van der Pol, voorzitter 
 

mailto:connydejong-1964@hotmail.com


 
Achterwillens februari 2020  31 

Verslag Lampionoptocht 
Lampionnenoptocht 2019 was heel gezellig!  

De lampionnenoptocht in de wijk 

Achterwillens werd dit jaar voor de 7e keer 

gelopen, met schitterend weer! Met het 

draaiorgel en Rachid Tighadouini voorop 

was het één groot feest voor de 95 

kinderen die meeliepen met hun ouders. 

Voor Rachid was het de eerste keer. Hij 

vond het gezellig en werd er vrolijk van! 

Remco Gerritsen legde alles vast en 

maakte een mooie beeldrapportage die u 

kunt zien op www.achterwillens.eu.  

De lampionnenoptocht wordt jaarlijks 

georganiseerd door een club van zo’n 25 

vrijwilligers. Enkelen doen dat al 7 jaar, 

anderen waren er dit jaar voor het eerst. Zo 

is er een groepje dat ‘s middags de 

lampionnen in elkaar zet en de Bühne 

klaarmaakt voor de ontvangst van de 

kinderen. De verkeersregelaars behalen in 

de maand voorafgaand aan de lampionnen-

optocht het certificaat verkeersregelaar en 

krijgen op de avond zelf instructie van een 

professionele verkeersregelaar. Een ander 

groepje zorgt dat op de avond zelf alle 

kinderen een lampion krijgen, chocomelk en 

iets lekkers. En jongeren uit de wijk zorgen 

voor het licht en geluid. 

http://www.achterwillens.eu/
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Aansluitend praten deze vrijwilligers nog na met een hapje en 

een drankje en zo is het dan een geslaagde avond voor veel 

bewoners van onze wijk. 

De lampionnenoptocht wordt mede mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van Goudapot, lekkers van COOP, licht en geluid van de 

Klaproos, de inzet van OBS Vindingrijk, de winkeliers van de 

Willem en Marialaan voor de inschrijving en de hulp van de vele 

vrijwilligers! 

    

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

Goudse Hout vuurwerkvrij?! 
In samenwerking met de Vrienden van de 

Goudse Hout heeft Netwerk Achterwillens rond 

de jaarwisseling borden geplaatst bij alle 11 

ingangen van de Goudse Hout en bij het 

Eldorado (de natuurspeeltuin). Afgezien van veel 

meldingen van vuurwerk op 30 december en 

harde knallen op een aantal andere dagen, 

hebben wij de indruk dat de borden enigszins 

hebben geholpen. Met name redelijke (jongere) mensen hebben 

de boodschap goed begrepen. Vuurwerk afsteken, zolang het 

nog mag, kun je beter in je eigen omgeving doen dan in ons 

gezamenlijk groengebied! Overlast voor alle dieren (en mensen) 

in de Goudse Hout willen we graag verminderen.  
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Dimiknutselclub 

Kinderen in de buurt vragen zich misschien af 

hoe het is om naar de dinsdagmiddag-

knutselclub te gaan in de Bühne. Dus ging ik op 

bezoek bij Karima en Manal, de leidsters en de 

kinderen. Wat doen ze er zoal en wie komen er? 

De knutselclub begint om 15.00 en eindigt om 17.00.  Meestal 

zijn er zo’n 8 tot 12 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Een 

aantal jongens en een stel meisjes, jong en oud.  

Toen ik binnen kwam waren ze net aan een pauzemomentje toe 

en kreeg ik koffie en koekjes. Soms spelen de oudere kinderen 

samen met jongere kinderen een soort winkeltje en kan iedereen 

zijn limonade en bordje met lekkers bij het winkeltje ophalen. 

Ondertussen ligt het schilderwerk te drogen en spelen andere 

kinderen wat met de blokken of het andere speelgoed. 

Trots laten ze me de schilderwerkjes zien, van schitterende 

avondluchten. Maar ook de herfstbladeren en de prikborden wil ik 

graag zien. Eerder kreeg ik foto’s van koekjes die ze gebakken 

hadden. Het is een gezellige boel! 
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Over de drempel(s)! 
Op de Goudse Houtsingel wordt doorgaans te hard gereden. 
Daardoor is oversteken voor (jonge) voetgangers en fietsers 
op de vijf oversteken niet veilig genoeg. Met name ook in de 
2 bochten. In december besloten B&W van Gouda tot 
tijdelijke matregelen: drempels en waarschuwingshekken. 
Maar intussen ligt in het  nieuwe Verkeers Circulatie Plan 
(VCP) ook de uitdaging voor blijvende maatregelen: niet 
alleen voor veilige oversteken, maar ook voor het milieu en 
de gezondheid langs de Goudse Houtsingel. 

 

Op 12 december 2018 dienden 12 organisaties in en rond de 
Goudse Hout (zie logo-overzicht) namens ruim 700 bewoners 
een petitie in bij de wethouders Niezen en Van Vught.  
Vervolgens stelden het CDA en PvdA vragen aan de wethouder 
over de situatie op de Goudse Houtsingel. In de beantwoording 
van januari 2019 werd de onveilige situatie bij de oversteken als 
het ware ontkend door  de wethouder. Wel was het effect van de 
petitie en de raadsvragen dat de wethouder een onderzoek 
toezegde om te onderzoeken of en in welke mate er onveilige 
situaties bij de oversteken bestonden. 

In juli 2019 kwam het rapport van Sweco uit: 100 pagina’s met 
een dikke streep onder het gelijk van de petitie ondertekenaars. 
De wethouder wilde pas besluiten tot eventuele maatregelen in 
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samenhang met het VCP. De 12 organisaties bepleitten 
vervolgens bij de wethouder tijdelijke maatregelen. Alleen de 
rood-witte hekken bij de oversteken zijn toegezegd. (Intussen 
staan ze alleen bij de oversteek naar Excelsior). De gevraagde 
tijdelijke drempels wilde de wethouder alleen leggen als in het 
VCP voor blijvende drempels gekozen zou worden. Daar stelden 
de VVD en een aantal ander partijen dan weer vragen over in de 
raad. 

De verwachtingen van de 12 organisaties bij het voorstellen van 
het VCP in de raad waren hoog gespannen. Er is gebruik 
gemaakt van het inspreekrecht, ook door nogal wat 
wijkbewoners. Door het echec van de eerste versie van het VCP 
dat volgde, ontstond een nieuwe situatie. De raad ‘sommeerde’ 
B&W om in 2020, vooruitlopend op het nieuwe VCP, 
verkeersmaatregelen te nemen die onafhankelijk van het VCP al 
nodig waren.  

En op 17 december 2019 kwam 
het besluit van B&W om begin 
2020 de tijdelijke drempels en 
de rood-witte hekjes te plaatsen.  

Blijvende maatregelen voor het 
veilig maken van de oversteken 
van de Goudse Houtsingel 
komen samen met het nieuwe 
VCP. De bespreking daarvan wordt verwacht in het najaar van 
2020. Intussen is ook aan Netwerk Achterwillens gevraagd om 
voor de Denktank voor het nieuwe VCP een afgevaardigde en 
een achterbangroep te formeren.  

Dat gaan we doen en daarover leest u op de volgende pagina 
meer. 
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Afvaardiging en achterban bij het VerkeersCirculatiePlan 

 

Frank van der Voordt (l) en Marcel de Wit (r) gaan ons geluid 
vanuit de wijk Achterwillens inbrengen in de Denktank voor het 
nieuwe VerkeersCirculatiePlan. Op 7 januari 2020 was dat de 
uitkomst van een overleg met een tiental belanghebbenden, 
vooral afkomstig van langs de Goudse Houtsingel (Slagenbuurt 
en Middenwillens).  

Het komende halfjaar denken Frank en/of Marcel mee over de 
nodige aanpassingen in het VCP.  Zij nemen als opdracht mee 
om te zorgen dat er vanuit heldere knelpunten naar innovatieve 
verkeersoplossingen wordt gezocht. Niet alleen veiligheid, maar 
ook bereikbaarheid en milieu zijn blijvende aandachtspunten in 
de zoektocht naar het nieuwe VCP.   

In de wijk zal via achterbanbijeenkomsten gepeild worden of de 
Denktankrichting gedeeld wordt.  

U kunt zich ook laten uitnodigen door u aan te melden via 
vcp@achterwillens.eu. 

  

mailto:vcp@achterwillens.eu
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“Wens in vervulling” in 

Gloriantplantsoen 

Op 10 december '19 is het resultaat onthuld van een 
gemeentebreed samenwerkingsproject met het 
Gloriantplantsoen. Bij de vernieuwde speelplaats zijn 
muurschilderingen gemaakt met de kinderen van deze 
straat.  Wat zijn dit voor buurtprojecten en hoe krijgen ze 
een vervolg? 

Mozaiek Wonen werkte in dit project samen met de politie, de 
gemeente Gouda, Stichting Jong en het Sociaal Team Gouda. 
De SP heeft zich al eerder sterker gemaakt voor het 
Gloriantplantsoen en de kwaliteit van huisvesting en woonmilieu 
daar. Vanwege de kleinschaligheid en het gegeven dat de 
gemeente nooit samen met een politieke partij projecten uitvoert, 
is de SP maar is ook het Netwerk Achterwillens niet bij het 
project betrokken. 

Het thema van het project "Wens in vervulling" zoekt naar de 
wensen van bewoners die waargemaakt kunnen worden. Zo hing 
er in december, ter vergroting van de gezelligheid, een verlichte 
kerstster in de portiek van elke flat. Ook wilden de kinderen een 
modernere speelplaats, die ook gerealiseerd is. Samen met een 
aantal kinderen heeft Stichting Jong muurschilderingen vlakbij de 
speelplaats op de flat gerealiseerd. 

De continuïteit van aandacht voor huisvesting- en woonmilieu 
vraagstukken is gegarandeerd via de continue aandacht voor de 
huismeester van Mozaiek Wonen. Hij/zij doet dit in 
samenwerking met Sandra, die voor de gemeente Gouda 
projecten in buurten doet. Het kernteam van het Netwerk 
Achterwillens hoopt dat de genoemde samenwerkingspartijen 
hebben geleerd van het 'pimp my hood'-project rond de 
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Tristanstraat. Het resultaat van ook dit project was mooi, maar 
wat is het programma? 

Over het project in de Tristanstraat leest u hier meer uitgebreid: 
http://www.achterwillens.eu/uncategorized/pimp-my-hood/ 

Een video-impressie van de onthulling is hier te zien: 
http://www.achterwillens.eu/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0726.mp4 

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

Buurtbus boekt succes 
Rien van der Gaag meldt ons namens de Buurtbus Reeuwijk: 

Nadat we de dienstregeling van de Buurtbus tussen de wijk 

Achterwillens en het NS-station in december 2018 hadden 

uitgebreid van vijf naar tien ritten per dag  (en de verbinding met 

het winkelcentrum Bloemendaal aanzienlijk werd versneld) is er 

sprake van een grote vervoersstijging. Groter dan onze toch al 

positieve verwachtingen. Het aantal instappers in Achterwillens 

steeg namelijk van 903 personen in 2018 naar 2215 personen in 

2019. Een groei van 145%. Achterwillens was daarmee voor het 

grootste deel maatgevend voor de algemene vervoersgroei van 

22% op het hele buurtbustraject tussen Gouda, Reeuwijk-Brug 

en Reeuwijk-Dorp. 

Onze oproep voor vrijwilligers heeft eveneens resultaat gehad. 

Wij konden uit de wijk drie nieuwe chauffeurs begroeten, die de 

selectie met een goed resultaat hebben doorstaan. Inmiddels 

hebben ze met veel plezier hun plek in onze organisatie 

gevonden. Actief werven, zoals afgelopen jaar heeft ons naast 

de drie mensen uit Achterwillens ook nog drie andere nieuwe 

chauffeurs opgeleverd. Daarmee hebben we momenteel weer 

voldoende capaciteit om onze dienst stabiel uit te voeren. We 

http://www.achterwillens.eu/uncategorized/pimp-my-hood/
http://www.achterwillens.eu/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0726.mp4
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willen ook weer niet te veel chauffeurs hebben, want dan zou het 

te vaak kunnen voorkomen, dat ze niet hoeven te worden 

ingezet. En dan gaat de lol er voor hen gauw af. 

Maar dit hoeft mensen er natuurlijk niet van te weerhouden om 

hun belangstelling voor een leuke chauffeursbaan te laten 

blijken. De ervaring leert dat er door het jaar heen altijd wel 

chauffeurs afscheid van ons nemen. En dan is het fijn als we 

bijvoorbeeld een beroep zouden kunnen doen op een soort 

wachtlijst. 

In principe zouden we onze dienst ook wel tot de zaterdag willen 

uitbreiden, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de ambitie van 

de chauffeurs om structureel op zaterdag te rijden. Die 

chauffeurs zijn er niet. De meesten willen wel een keer op 

zaterdag rijden, als het hun toevallig uitkomt, maar niet iedere 

week. Daarmee ontbreekt de zekerheid dat we het rooster 

kunnen vullen. Die onzekerheid willen we onze dienstindeler - en 

zeker onze reizigers - niet aandoen. 

Vooralsnog blijft de zaterdag dus een wens voor de toekomst. 

Vereniging Buurtbus Reeuwijk 
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Advertentie 
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Cleanup Achterwillens in 2020 
Zo’n 10 tot 20 bewoners doen mee aan de cleanups in de 

verschillende buurten. Met elkaar het zwerfvuil opruimen op 

zaterdagen van 10.00 – 12.00 uur is een leuke bezigheid.  

Ook het na afloop drinken van chocomel en koffie/thee is voor 

jong en oud een gezellig moment om weer even bij te praten. Wij 

zijn  ook blij met de ondersteuning die Cyclus biedt door  

professionele hulpmiddelen te leveren. 

In 2020 coördineert Michael van Wijngaarden de cleanups 

(hurkend op de foto hieronder). 

 

Deze vinden plaats op de volgende data en locaties: 

- 18 januari Goudse Hout (vertrekpunt 

Herdershonden verenigingslokaal) 

- 15 februari Slagenbuurt (vertrekpunt basisschool Vindingrijk) 

- 21 maart oud-Achterwillens (vertrekpunt Bühne) 

- 18 april Middenwillens (vertrekpunt Hoogeveen) 

- 19 september Slagenbuurt (vertrekpunt basisschool 

Vindingrijk) 

- 10 okt oud-Achterwillens (vertrekpunt Bühne) 

- 21 november Middenwillens (vertrekpunt Hoogeveen) 

 

Meld je ook aan via cleanup@achterwillens.eu.  

 

mailto:cleanup@achterwillens.eu
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Wijkschouw in 2020 
Sinds eind 2018 lopen we in de wijk “Wijkschouw”. We doen 

dat in elke buurt van de wijk: de Slagenbuurt/wethouder 

Venteweg, de Middenwillens, oud-Achterwillens en de 

Goudse Hout. Wilt u ook meedoen met een schouwronde in 

uw buurt of weten wat het inhoudt? 

Een wijkschouw houdt in dat we 2x per jaar in elk van onze vier 

buurten gericht rondlopen en opschrijven wat er aan onderhoud 

nodig is. Je kunt daarbij denken aan kapot of ontbrekend 

straatmeubilair, lantaarnpalen en achterpadverlichting, etc. 

Tussendoor doen we ook Meldingen Openbaar Gebied (via de 

app MijnGemeente). 

De uitkomst van deze rondes stemmen we af met de 

gebiedsbeheerders van de gemeente Gouda (zie pagina 26). 

Ook volgen we de realisatie van de afgesproken 

onderhoudszaken. De gebiedsbeheerders informeren ons over 

de projectenkaart: een overzicht van op handen zijnde 

gemeentelijk projecten.  

Op de website www.achterwillens.eu vind je onder het tabblad 

gemeente de wijkschouwen die we in 2019 hebben besproken 

met de gemeente. 

In 2020 loopt het wijkschouwteam de volgende 

schouwrondes op de aangegeven data. Dat is telkens van 

10.00 – 12.00 uur. 

- 1 februari: oud-Achterwillens  
- 2 mei: de Slagenbuurt/wethouder Venteweg 
- 5 september : de Middenwillens 
- 7 november: de Goudse Hout 

Wil je ook meedoen in jouw buurt? Meld je dan bij ons aan via 

ons e-mailadres info@achterwillens.eu.  

http://www.achterwillens.eu/
mailto:info@achterwillens.eu
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Papierwinkel in de Bühne 
Elke maandag is er volop bedrijvigheid in wijkcentrum de 

Bühne: bewoners uit de wijk brengen gebruikte spullen 

zoals kleding, speelgoed, servies en kleine apparaten bij de 

Weggeefwinkel en weer anderen halen juist spullen die zij 

nodig hebben. Ook lopen er mensen uit de wijk binnen bij de 

Papierwinkel die vragen hebben over geld, regelingen en 

schulden. Soms hebben zij een tas vol post meegebracht 

omdat zij graag hulp willen bij het sorteren ervan. Het kan 

ook zijn dat zij vragen hebben over bijvoorbeeld de 

ziektekostenverzekering of hebben een betalingsachterstand 

opgelopen bij de Belastingdienst en willen graag hulp bij 

een betalingsregeling.  

De mensen die bij de Papierwinkel komen zijn heel divers: 

bewoners uit de buurt die hun hele leven in de wijk Achterwillens 

wonen, maar ook mensen met een migratieachtergrond die 

Nederlands als tweede taal hebben en graag uitleg willen over 

een brief. Brieven van instanties zijn in veel gevallen nog steeds 

moeilijk om te begrijpen, helaas. Verschillende organisaties doen 

al wel hun best om de taal in brieven en mails eenvoudiger te 

maken, maar dit is voor velen nog niet genoeg: 2,5 miljoen 

mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en 

rekenen en zijn laaggeletterd. Brieven worden nog wel eens niet 

geopend of belanden direct op de grote stapel, met alle gevolgen 

van dien. 

De Papierwinkel werkt met getrainde vrijwilligers die veel weten 

over administratie, financiën, regelingen en schulden. Bovendien 

is er een sociaal werker van het Sociaal Team Gouda aanwezig 

die kan helpen als er meer hulp nodig blijkt te zijn. Samen wordt 

er gekeken wat voor hulp er meer nodig is en in sommige 

situaties volgt er een vervolgafspraak bij het Sociaal Team. 



 
Achterwillens februari 2020  46 

In 2019 zijn er in totaal circa 300 bezoekers geweest in de Bühne 

met zeer verschillende vragen. De meeste vragen gaan over 

uitkeringen, zorgverzekering en belastingen zoals: aangifte 

inkomstenbelasting, het wijzigen van toeslagen of het aanvragen 

van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (BSGR). 

Eind februari zal elk huishouden weer een rekening van 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) binnenkrijgen. 

Voor diegenen die een laag inkomen hebben, wordt gekeken of 

er kwijtschelding kan worden aangevraagd. Andere vragen 

kunnen bijvoorbeeld gaan over: het Kindpakket, de 

Rotterdampas, Individuele inkomenstoeslag of bijzondere 

bijstand.  

Kent u iemand of bent u diegene die het fijn vindt als er iemand 

met u meekijkt bij bovenstaande zaken? Loop gerust eens 

(kosteloos en anoniem) binnen bij de Papierwinkel in de Bühne 

of bij de andere Papierwinkel in Gouda Noord. (Zie voor 

tijdstippen en adressen deze wijkkrant.)  

Vanaf februari is de Papierwinkel ook op donderdagavond open 

in het Huis van de Stad. Speciaal voor Gouwenaren die overdag 

niet kunnen vanwege werk, opleiding of (mantel)zorgtaken. 

www.sociaalteamgouda.nl/papierwinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sociaalteamgouda.nl/papierwinkel
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Belangrijke telefoonnummers  
 

Wijkagenten Fuat Arslan/Marvin van Batenburg:   0900 - 88 44 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem:   14 01 82 

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

Algemeen nummer Politie:      0900- 88 44 

Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen 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 - 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 (0-100+)  088 - 900 43 21 

Mozaïek Wonen   0182 - 69 29 69 

Woonpartners     0182 - 64 64 64 

Buurtbemiddeling Kwadraad  0182 - 58 49 22 

Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00 (buiten 

kantooruren) 

CJG     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 32 00 

Bureau Discriminatiezaken  0800-321 86 86 (gratis) 

mailto:meldpunt@gouda.nl
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