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Van het wijkteam 
 

Voor u ligt de eerste wijkkrant van het jaar, met veel goed nieuws: De Bühne 

is gerenoveerd en wordt volop gebruikt. Ook zijn er nieuwe initiatieven van 

Turkse bewoners.Het wijkteam is versterkt met het duo Selda Dogruer en 

Hawa Ozcan.  En ondanks  de komende bezuinigingen, hebben  we weer  

veel plannen  We wensen u veel leesplezier. 

 

Kopij voor de volgende wijkkrant  kunt u sturen aar 

Achterwillenseweg 3 b, 2805 JW Gouda of naar 

info@wijkteamachterwillens.nl  

 

 

                        
Adjunct-voorzitter Willem van den Berge en woonconsulente Ijlal el 

Harrak (l), beiden van  Woonpartners bij de heropening van de Bühne 

op 9 maart.  

 

Hoog bezoek op 10 mei 2011 

Het college van Burgemeester & Wethouders komt naar Achterwillens! 

Op dinsdag 10 mei laten ze zich van 16.00 tot 17.30 bijpraten door de 

vrijwilligers van het wijkteam en de activiteitenbegeleiders en door de 

wijkpartners:  wooncorporaties, Factor G (jeugd- en welzijnswerk), de 

Brede School, Sport.gouda, stadstoezicht en politie.  

mailto:info@wijkteamachterwillens.nl
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Hoe is het nu met de Bühne? 

vanaf de brand in juli 2010 tot de heropening op 9 maart 2011 

 

Nadat de Bühne door de brand schade had opgelopen, heeft eigenaar 

Woonpartners goed nagedacht over de toekomst van het gebouw. Uiteraard 

zijn buurtbewoners betrokken bij dit proces. Op 16 september 2010 heeft 

Woonpartners hierover een bewonersavond gehouden. Deze bijeenkomst 

heeft ervoor gezorgd dat bewoners ook met elkaar in gesprek zijn gegaan. 

De meeste aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan een 

ontmoetingsplek en vonden de Bühne daarvoor een goede locatie. Met deze 

informatie in het achterhoofd heeft Woonpartners de knoop doorgehakt en 

het besluit genomen om de Bühne op te knappen en wederom beschikbaar 

te stellen aan de buurt. 

 

Nadat de schade was geïnventariseerd en bij verschillende aannemers 

offertes waren aangevraagd, waren we toch een paar maanden verder. Op 

10 januari 2011 is gestart met de herstelwerkzaamheden en eind februari 

werd het gebouw  opgeleverd. Het resultaat was erg mooi. Daarna heeft 

Woonpartners de inrichting onder handen genomen. Er is gekozen voor een 

sobere inrichting, maar wel met alle basisbenodigdheden. Er kwam nieuw 

meubilair, zoals tafels, stoelen, banken, keukengerei, een koelkast en 

dergelijke. Binnenkort komt er ook iets voor de ramen. Dat maakt het pand 

aantrekkelijk en comfortabel voor gebruik. 

 

Op 9 maart 2011 was het dan zover: de heropening van de Bühne in een 

feestelijk jasje. Onder het genot van een hapje en drankje konden de 

buurtbewoners binnen een kijkje nemen. Ook waren er voor zowel jong en 

oud leuke activiteiten. Die dag gingen ook de kinder- en jeugdacitiviteiten 

van de Brede School weer van start.  

 

Helaas hebben zich na de heropening twee vervelende incidenten 

voorgedaan. De avond van de heropening blijkt er toch jeugd in het pand te 

zijn geweest en is er behoorlijke rommel gemaakt. Twee weken later is 

achter een ruit vernield en zijn er ongenode gasten in het gebouw geweest. 

Ook gebeurt het nog steeds dat jeugd op het dak van het pand staat. Ziet u 

ongewenste gedrag: vraag de overlastgevers daarmee op te houden en/of 

bel met Woonpartners (597070 tijdens kantooruren) of met de politie (0900-

8844). 
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Woonpartners zal strenger gaan optreden en voortaan kosten van vernieling 

gaan verhalen op de verantwoordelijke personen of bij de ouders.  

 

Maar er gebeuren niet alleen maar vervelende dingen. De vrouwengroep 

Nafisa is goed op dreef. Veel vrouwen uit de buurt hebben belangstelling om 

deel te nemen aan de vrouwenactiviteiten. Op 1 april 2011 is gestart met de 

eerste bijeenkomst en dit was een groot succes! 

Zie voor alle andere activiteiten het schema verderop in deze wijkkrant. 

 

Ijlal el Harrak, wijkconsulente Woonpartners  

 

 
De Bühne is mooi opgeknapt na de brand van vorig jaar. 

 

 

Wat heeft het wijkteam in 2010 bereikt? 
Resultaten Wijkjaarprogramma 2010 

 

Ieder najaar  stellen de partners in de wijkaanpak, op basis van de 

wijkanalyse/wijkvisie,  een wijkjaarprogramma op voor het nieuwe jaar.  In de 

huidige wijkvisie Achterwillens staan de volgende onderwerpen centraal in 

de wijkaanpak: 
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1. jeugd/kinderen 
2. openbaar gebied 
3. buurtcentrum/ontmoetingscentrum 
4. participatie en sociale cohesie 

 

Wat hebben de inspanningen van uw wijkteam, in samenwerking met de 

wijkpartners (gemeente, de wooncorporaties, Factor G (jeugd- en 

welzijnswerk), de Brede School, Sport.Gouda en politie) in 2010 zoal 

opgeleverd? 

 

 Nieuwe activiteiten voor jong en oud in/rond de Bühne;  

 Diverse speelplekken zijn opgeknapt;  

 Mogelijkheden om ook elders in de wijk jeugdactiviteiten te starten zijn 

onderzocht;  

 Op verzoek van enkele jongeren is een betonnen tafeltennistafel bij de 

Wethouder Luidensschool geplaatst;  

 Het voetbalveldje bij het Aschpotpad  is opgeknapt en van een 

kooiconstructie voorzien (waarmee de overlast voor omwonenden sterk 

is verminderd);  

 Initiatieven zijn ondernomen om kinderen weer te leren om samen op 

straat te spelen;  

 Ter bestrijding van jeugdoverlast worden driemaal  per week 

straatcoaches ingezet; 

 Aan de Esmoreitstraat/Rijnaertplein is een nieuwe speelvoorziening 

voor de jeugd gekomen; 

 Voorbereidingen  zijn getroffen om dit jaar het voetbalveldje aan de 

Merlijnstraat te renoveren; 

 Het voetbalveldje aan de Sluismeesterslag is opgehoogd;  

 In het kader van bestrijding zwerfvuil en vervuiling zijn enkele 

activiteiten met de jeugd uitgevoerd;  

 Woonpartners heeft een huismeester ingesteld; 

 Er is meegedaan aan de Landelijke Opschoondag;  

 Het voorbereiden van mannengroepen, vrouwengroepen en 

jongerengroepen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond (de 

brandstichting  heeft helaas voor enorme vertraging gezorgd bij het 

opstarten van laatstgenoemde activiteiten); 

 Op initiatief van Woonpartners en Mozaïek Wonen zijn enkele 

bewonerscommissies opgestart; 
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 Er is financiële ondersteuning  verleend aan enkele buurtfeestjes; 

 Het wijkteam is z‟n voorzitter kwijtgeraakt, maar kreeg versterking van 

drie vrouwen: Mina Karkache, Farida Bouchar en Gerda den Hollander. 

 

Het wijkteam ervaart  dat de samenwerking met de partners sterk verbeterd 

is door het werken met een wijkjaarprogramma. Door wensen en ideeën op 

elkaar af te stemmen, kunnen de afzonderlijke budgetten veel beter worden 

benut. Daarom gaan we in 2011 op dezelfde wijze door.  

 

 

 
Jongens van de donderdagclub lieten op 21 april de rapnummers 

horen, waar ze zes weken hard aan gewerkt hadden,onder leiding van 

de Brede School en Factor G. 

 

 

De plannen van het wijkteam voor 2011 

Wijkjaarprogramma 2011 

 

Ook voor 2011 heeft het wijkteam mét de partners in de wijkaanpak een 

programma opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid van onze wijk. 

Een korte, niet volledige, opsomming: 
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 Heropening  van de Bühne en her-/opstarten activiteiten; 

  Begeleid spelen op straat uitbreiden naar een tweede locatie; 

 Overlast jeugd bespreekbaar maken in de diverse (allochtone) 

vrouwen- en mannengroepen;  

 Wat groenonderhoud betreft het jaarlijks onderhoudsprogramma van 

Cyclus kritisch volgen; 

 Reguliere vervanging van speeltoestellen aan de Lanseloetstraat, 

Gloriantplantsoen, Wethouder Venteweg, Kameraarslag en 

Gaarderslag;  

 Sleutelbeheer regelen voor de kooi voetbalveld Aschpotpad;  

 Renovatie voetbalveldje Merlijnstraat; 

 Renovatie voetbalveldje Sluismeesterslag;  

 Wooncorporaties starten schoonmaakprogramma‟s in portieken van de 

flats;  

 Actie opzetten tegen overlast hondenpoep;  

 Diverse acties om zwerfvuil tegen te gaan;  

 Inventariseren van ouderenbehoefte naar ontmoetingsplekken op 

buurtniveau;  

 Opstarten van nieuwe activiteiten door en voor Turkse allochtone 

bewoners;  

Uitbreiden wijkteam met bewoners van Turkse  komaf;  

 Opstarten van een „dialooggroep‟ met autochtone en allochtone 

deelnemers in het kader van „elkaar leren begrijpen‟ en „deelname  aan 

de samenleving‟;  

 Contacten leggen met „Bewonerscommissies‟ en „Verenigingen van 

Eigenaren‟;  

 Organiseren van het Wijkteam als kernteam met daaraan verbonden 

„Bewonerswerkgroepen‟; 

 Verbeteren/uitbouwen van de website; 

 Organiseren van een Wijkmarkt. 

 

Zoals u ziet hebben we de lat weer hoog gelegd. Zonder uw hulp zal dit 

echter niet allemaal te realiseren zijn. Maar daarover leest u elders in de 

wijkkrant.  
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Doe mee in de Werkgroep Verkeer of Groenvoorzieningen 
 

Ergert u zich aan zwerfvuil in uw buurt? Heeft u een goed idee om uw straat 

veiliger te maken? Dan bent u diegene die het wijkteam zoekt. Want zaken 

als groenvoorziening, speeltoestellen, zwerfvuil en verkeersveiligheid  

maken een belangrijk deel uit van de wijkjaarplannen.  

 

Uw wijkteam bestaat uit een kleine groep vrijwilligers, die zich samen met 

partners als de  gemeente, woningbouwcoöperaties, politie, brede school en 

factor G al met deze zaken bezighoud. Maar daarbij is de hulp van u en 

andere buurtbewoners hard nodig. Wij willen werkgroepen vormen met een 

specifieke deeltaak, te starten met een Werkgroep Verkeer en een 

Werkgroep Groenvoorzieningen. De werkzaamheden worden in overleg 

met het wijkteam en op basis van het wijkjaarprogramma vastgesteld. 

 

Uw belangstelling is wellicht gewekt door iets in uw directe omgeving. We 

vragen echter wél uw inzet voor de hele wijk Achterwillens, 

 

Bent u bereid om heel onderwerpgericht wat tijd te besteden aan verbetering 

van de leefbaarheid van uw wijk, neem dan even contact op met het 

wijkteam: Info@wijkteamachterwillens.nl of Thom Dessing - 06 22543264. 

De politie vraagt uw aandacht voor …        

 

In de wijk Achterwillens vinden er nog regelmatig woninginbraken en 

inbraken in auto‟s plaats. 

De politie zet zich voor 100 procent in en probeert de daders aan te houden, 

maar helaas moeten wij toegeven dat wij vaak achter de feiten aanlopen. 

Wij doen hierbij een beroep op de bewoners van de wijk Achterwillens.  

Als jullie verdachte situaties rond geparkeerde auto‟s of rondom een woning 

zien bel dan de politie (0900-8844). 

Bent u getuige van een inbraak in auto of woning bel dan direct 112. Ook in 

de avond en nacht. Probeer dan het signalement van de personen goed op 

te nemen en dit door te geven. 

Ik hoop op een goede samenwerking tussen u en de politie. 

 

Wijkagent Hanny de Bruijne 

mailto:Info@wijkteamachterwillens.nl
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Overzicht activiteiten in en rond de Bühne     1 

 

Kleuterclub 4 tot en met 6 jaar    woensdag 15:30-17:00 

Wekelijkse activiteiten rond Taalstimulering, knutselen, spelletjes. Niet in de 

schoolvakanties. Data: 11, 18, 25 mei en 1, 8, 15 en 22  juni 

Inschrijving via de Brede School. Info via BS ladekasten op school, 

www.bsgouda.nl of 0182-507834. 

 

Kidzclub 6 tot en met 9 jaar     woensdag 15:30-17:00 

Wekelijks verschillende activiteiten, bijv. spelletjes, koken en knutselen. Niet 

in de schoolvakanties. Data: 11, 18, 25 mei en 1, 8, 15 en 22  juni 

Inschrijving via de Brede School. Info via BS ladekasten op school, 

www.bsgouda.nl of 0182-507834. 

 

Jongensclub 10 tot en met 12 jaar    donderdag 15:45-16:45 

Wekelijks activiteiten, het afgelopen blok was  het thema „rap maken‟. Niet in 

de schoolvakanties  Data: 2: 12, 19, 26 mei   en 9, 16 juni 

Inschrijving via de Brede School. Info via BS ladekasten op school,  

www.bsgouda.nl of 0182-507834 

 

Multiculturele Vrouwengroep Achterwillens     woensdag 13:30-15:30 

Bevorderen van zelfontplooiing en emancipatie van de Marokkaanse 

vrouwen in Achterwillens door middel van voorlichting over maatschappelijke 

onderwerpen. Data: Elke week.Begeleiding door: Mina Karkache  

06-14458640 en Farida Bouchar. 06-45152325 

 

Interculturele Vrouwengroep Nafisa      vrijdag 19:00-22:00 

1e vrijdag van de maand behalve in juni. Interculturele maaltijd voor 

vrouwen, oppas voor jonge kinderen aanwezig. Delen van levens en 

(geloofs)verhalen, soms met creatieve verwerking.  

Data: 27 mei, 9 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec 

Begeleiding door: Martine van Erk, Els van den Brink en Monique Doerga 

(zie telefoonnummers op bladzij 13) 

 

Emancipatiegroep Turkse mannen      vrijdag 19:00-22:30 

Diverse activiteiten, gericht op ontwikkeling van de Turkse wijkbewoners. 

Data: 6, 13, 20, 3, 10, 17, 24 juni 

Begeleiding door: Bulent Senyigit 06-52649542 en Ergin Yikilmaz  

06-38167176 

http://www.bsgouda.nl/
http://www.bsgouda.nl/
http://www.bsgouda.nl/
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2         Overzicht activiteiten in en rond de Bühne  
 

Emancipatie/empowerment Turkse vrouwen        vrijdag 13:00-15:00 

Bevorderen van zelfontplooiing en emancipatie van de Turkse vrouwen in 

Achterwillens door voorlichting over maatschappelijke onderwerpen. 

Data: 6, 13, 20, 27 mei, 3, 10, 17, 24 juni 

Begeleiding door: Hawa Ozcan 06-43744631 en Selda Dogruer.  

06-46403767 

 

Kunst- en cultuuravond mannen vanaf 18 jaar       zaterdag 19:30-22:30 

Diverse cultuuruitingen en om de twee maanden gratis voorstelling voor de 

bewoners van Achterwillens. 

Begeleiding door: Bulent Senyigit 06-52649542 en Ergin Yikilmaz  

06-38167176 

 

Huiswerkbegeleiding en cultuurlessen          zondag 12:00-15:00 

Gericht op jongeren van de basisschool. 

Begeleiding door: Hawa Ozcan 06-43744631 en Halime Candan. 

 

Jongerenactiviteit 6 tot en met 12 jaar          zondag 15:30-16:00 

Sport, thema, actualiteit en ontmoeting. 

Begeleiding door: Rüstem Çetin en Mustafa Yikilmaz 

 

Voetballen bij de Bühne           zondag 17:00-18:00 

Begeleiding door: Ergin Yikilmaz 06-38167176 

 

 

Gedurende de zomervakantieperiode zullen de activiteiten door begeleiders 

en wijkteam worden geëvalueerd, waar nodig worden aangepast en na de 

zomervakantie worden voortgezet. 

En er is ruimte voor nieuwe initiatieven, in nauw  overleg met het wijkteam.  

 

 

De Multiculturele Vrouwenactiviteit Achterwillens, de Interculturele 

Vrouwengroep Nafisa en de groep Vrouwenemancipatie en 

empowerment Turkse vrouwen willen te zijner tijd meer activiteiten samen 

gaan doen. 
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Gezocht:  bewonerscommissieleden 
 

We hebben besloten om uw woning paars te verven en om het aantal 

parkeerplaatsen in de straat te halveren. Verder komt er op de hoek van uw 

straat een overdekte hangplek voor probleemjongeren… 

 

Uw eerste reactie zal zijn: “Zijn ze helemaal gek geworden bij Mozaïek 

Wonen? Dat gaat toch zomaar niet?”  

 

U heeft gelijk, dat gaat zomaar niet. Dit is maar een voorbeeld. Over 

dergelijke zaken overleggen we natuurlijk eerst met onze bewoners. Niet 

rechtstreeks, maar via bewonerscommissies. Ook in uw buurt is een 

bewonerscommissie actief, waarmee we jaarlijks overleg voeren, 

bijvoorbeeld over het onderhoudsprogramma van uw woning en over de 

leefbaarheid in uw wijk. Samen met u gaan we mogelijke problemen te lijf en 

op zoek naar gewenste verbeteringen.  

 

Uw bewonerscommissie staat te springen om nieuwe leden. Het kost u niet 

meer dan een paar uurtjes per jaar. Mogen we een beroep op u doen? Wilt 

u onze gesprekspartner zijn? We zouden het bijzonder op prijs stellen om u 

als nieuw bewonerscommissielid te mogen verwelkomen!  

 

Aanmelden is eenvoudig. U kan contact opnemen met Mariska Arron via 

telefoonnummer 692969 of per e-mail: mariskaarron@mozaiekwonen.nl. 

U ontvangt van ons nadere informatie. Misschien heeft u nu al vragen. 

Aarzel dan niet en neem tijdens kantooruren contact met mij op. 

 

Wij horen ook graag of u wel wil meedenken of meedoen als er een project 

start, bijvoorbeeld over schoonmaakactie, onderhoud groen of aankleden 

van portiek, maar u niet in bewonerscommissie wil gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariska Arron 

Medewerker sociaal beheer, ontwikkeling en participatie Mozaïek wonen 
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Buurtsport in Achterwillens 
 

Elke dinsdag is er voor de kinderen uit Achterwillens buurtsport. Onder 

begeleiding van SPORT.GOUDA worden er verschillende sport- en 

spelactiviteiten aangeboden voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.  

 

De kinderen worden tijdens de activiteiten gecoacht in het samen spelen en 

maken kennis met verschillende sporten en verenigingen. De ouders zijn 

ook meer dan welkom bij de activiteiten, een helpende hand en 

betrokkenheid vanuit de wijk is meer dan welkom! Voor hen staat er ook 

altijd koffie en thee klaar. 

 

Kom dus allemaal sportief buitenspelen op: 

Dinsdag van 15:15 uur tot 16:30 uur op het wijkveld bij de Wethouder 

Luidensschool. 

 

Verder kan SPORT.GOUDA buurtbewoners informeren over de 

georganiseerde sport in Gouda, en ondersteuning bieden bij door de wijk 

georganiseerde sport activiteiten.  

Groet, Richard Koolmees   

 

 

Bent u de nieuwe voorzitter van het wijkteam? 

 
Sinds het noodgedwongen vertrek van onze vorige voorzitter, Jelle Post, 

i.v.m. met de benoeming van zijn vrouw als wethouder wijkaanpak, heb ik 

zijn taak als voorzitter waargenomen. Dit  „waarnemen‟ kan echter niet tot in 

lengte van jaren voortduren. Het wijkteam is dan ook hard op zoek naar een 

definitieve oplossing. Vandaar dat ik aan u wil vragen eens na te denken of 

deze taak iets voor u zou kunnen zijn. 

 

 Als voorzitter heeft u een stimulerende rol  en onderhoudt u contacten met 

diverse instanties als de situatie daar om vraagt. Veelal zijn dit de partners, 

zoals gemeente, politie, stadstoezicht, woningcorporaties, Factor G, 

Sport.gouda en de Brede School. Net als ieder ander wijkteamlid bent u voor 

enkele punten uit het wijkjaarprogramma het eerste aanspreekpunt. 
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Éénmaal per maand zit u het wijkteamoverleg voor. Met de wijkpartners 

vindt eens per kwartaal een overleg plaats. Daarnaast neemt de voorzitter 

eens per twee maanden deel aan het „wijkteamvoorzittersoverleg‟, van alle 

dertien Goudse wijkteams. 

Al met al een boeiende vrijwilligersfunctie met als doel om de leefbaarheid in 

onze mooie wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren. 

Heeft u belangstelling of mocht u meer willen weten, neem dan gerust met 

mij contact op via voorzitter@wijkteamachterwillens.nl of 06 22543264. 

 

Thom Dessing 

 

 

Vrouwenactiviteiten 
 
Wie het activiteitenschema in het midden van dit blad bekijkt, ziet dat de 

vrouwen in Achterwillens erg actief zijn. In de Bühne is vanaf 4 mei elke 

woensdagmiddag de Multiculturele Vrouwengroep Achterwillens,onder 

leiding van Mina Karkache en Farida Bouchar. Hier gaat het vooral om 

taalles, informatie en emancipatie voor vrouwen van Marokkaanse afkomst. 

De vrouwen van Turkse komaf komen op donderdagmiddag bij elkaar, 

onder leiding van Selda Dogruer en Hawa Ozcan. En na de zomervakantie 

staat een gezamenlijke kookles gepland. 

 

Ook nieuw in de Bühne is de Nafisa interculturele vrouwenavond, elke 

eerste vrijdag van de maand. We houden samen een gezellige maaltijd en 

willen onze levens- en (geloofs)verhalen met elkaar delen. Jonge kinderen 

mogen gerust meekomen. Het is de bedoeling dat iedereen zelf een deel 

van het (halal) eten meeneemt, zodat we een rijk gevulde tafel hebben. Wij 

zorgen voor drinken bij het eten en koffie en thee achteraf. Marokkaanse 

thee of iets vergelijkbaars uit je eigen cultuur is natuurlijk ook welkom. Voor 

de zomer komen we nog één keer bij elkaar op vrijdag 27 mei (afwijkende 

datum vanwege vakanties). 

mailto:voorzitter@wijkteamachterwillens.nl
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De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur openen we de maaltijd.  Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Graag wel zelf een deel van het (halal) eten 
meebrengen. Voor jonge kinderen is er oppas. 
 
Voor vragen Martine van Erk, Tristanstraat 55, tel 514842,  

Els van den Brink, Kameraarslag 33, tel 579979,  
Monique Doerga, F. Hendriklaan 72, tel 338223.  

 
Deze drie vrouwen organiseren ook de Nafisa koffieochtend, in principe 
elke derde vrijdag van de maand (twee weken na de Nafisa-
vrouwenavond). Gezellig even bijpraten bij een kopje koffie of thee, terwijl de 
kinderen lekker samen spelen. Deze ochtend is niet in De Bühne, maar bij 
Els van den Brink thuis, aan de Kameraarslag 33.  
Wanneer: 13 mei en 10 juni., vanaf ongeveer 10 uur. Toegang gratis. 
 
 
Overigens liggen in juli en augustus alle vrouwenactiviteiten stil, net als de 

kinder- en jeugdgroepen. Bij twijfel belt u gewoon met één van de 

organisatoren. 

 
Tijdens de heropening van de Bühne hoefden de kinderen zich niet te 

vervelen. 
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Gemeentelijke bezuinigingen op het wijkteamwerk 

 

Ja, ook het wijkteam ontkomt niet aan de grote bezuinigingsronde die 

volgend jaar op ons afkomt. Opgelegd door de regering, moet de gemeente 

Gouda het vanaf 2012 elk jaar met 15 miljoen euro minder doen! 

De dertien wijken in Gouda krijgen tot nu toe met zijn allen zo‟n € 600.000,- 

Daar zal meer dan een kwart op moeten worden bezuinigd, te weten           

€ 150.000,-  

 

De financiële middelen waar een wijkteam de 

beschikking over heeft, zijn verdeeld over drie 

potjes: 

1. Het 3-euro budget  

drie euro per wijkbewoner; bestemd voor 

speeltoestellen, buurtfeesten, ontmoetingen in 

de Bühne 

2. Het zogenoemde huishoudbudget 

organisatiekosten, wijkkrant, website e.d. 

Het ondersteuningsbudget  

3. Geld om professionele krachten  in te 

huren voor  de kinderclubs en andere 

activiteiten van de Brede School,  Factor G en  

Sport.gouda 

 

Momenteel zijn de wijkteams in overleg met 

wethouder Wendy Ruwhof van Wijkaanpak over de verdeling van de 

bezuinigingen over die drie posten. Over de resultaten van dit overleg is op 

dit moment nog niets bekend.  

Wel is nu al duidelijk dat de bezuinigingen eigenlijk nog hoger uitvallen 

omdat allerlei financiële bijdragen aan bewonersinitiatieven (onder andere 

potjes van Gouda Ontmoet voor het organiseren van een buurtfeestje) ook 

wegbezuinigd worden. 

 

Het wijkteam gaat echter niet bij de pakken neer zitten. Tijd voor nieuwe 

ideeën en initiatieven. Zo gaat het wijkteam Achterwillens een succesvol 

initiatief volgen van wijkteam Kadebuurt die een de “Vrienden van de 

Kadebuurt” in het leven hebben geroepen. 

In de komende maanden zult u dus van ons initiatief “Vrienden van de 

Achterwillens” gaan horen. 
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Goudse Houtdag & Open 

dag Heemtuin op 19 juni 

2011  

De Vrienden van de Goudse Hout  

bestaan dit jaar alweer 11 jaar, dat is  

een mooie aanleiding om weer een 

Goudse Houtdag te organiseren, net 

als in 2005.  

Alle clubs en  organisaties die actief het Goudse Hout gebruiken  voor sport 

en recreatie zullen worden uitgenodigd om op die dag zich te presenteren.  

Dit zijn onder andere de manege, de  wielrenners en schaatsers, de 

scoutinggroepen, de siertuinvereniging, Nordic walkers, hondentrainers etc. 

De heemtuinvrijwilligers  houden tegelijkertijd hun jaarlijkse Open Dag, zodat  

er op deze zomerse vaderdag heel veel te beleven zal zijn. We hopen dat  

er vanuit de wijk nog extra  nieuwe initiatieven zullen komen. Veel is 

mogelijk, maar het moet wel passen onder de noemer „natuur-recreatie‟. 

U kunt per e-mail contact met ons opnemen vrienden@goudsehout.nl  of 

telefonisch met Claire: 0182-58292  

 

 

Peuterspeelzaal Luidens en buitenschoolse opvang 

Luidens 

 

Peuters uit Achterwillens, maar ook van daarbuiten, zijn van harte welkom in 

peuterspeelzaal Luidens naast de Wethouder Luidensschool. 

Openingstijden: maandagochtend, dinsdagochtend en op donderdagochtend 

van 8:30 tot 11:45 uur. „Als er nog meer kinderen aangemeld worden, 

kunnen we het aantal dagdelen waarop er gespeeld wordt uitbreiden.‟, zegt 

directeur Marja Benschop van kindercentrum De Schaapskooi, waar de 

peuterspeelzaal onder valt. 

 

De gediplomeerde leidsters zorgen voor een gezellige sfeer, waarin de 

kinderen zich veilig voelen en spelenderwijs leren. Ga gerust een keertje 

langs om de ruime speelzaal met gezellig buitenterrein te bekijken. 

Peuterspeelzaal Luidens, Heemraadslag 3, tel: 519356. 

mailto:vrienden@goudsehout.nl
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Lekker in het zand spelen, welke peuter wil dat nou niet? 

 

Buitenschoolse opvang Luidens 

De Schaapskooi verzorgt ook de buitenschoolse opvang bij de 

Luidensschool. Er is plaats voor nieuwe kinderen, zowel van de Wethouder 

Luidensschool als van de Burgvlietschool.  De bso biedt voor- en 

naschoolse opvang, vakantie opvang en studie opvang op alle dagen in de 

week. Ook deze groepen worden begeleid door gediplomeerde leidsters.  

 

Er wordt in vakanties veel georganiseerd; speeltuinen en de kinderboerderij 

worden ook regelmatig bezocht, als het weer het toelaat. In bijna elke 

vakantie wordt er levend stratego gespeeld in het park, zéér favoriet bij de 

kinderen. Net als trefbal, badminton, voetje-van-de-vloer en voetbal.  

 

Komt u gerust een keertje langs om de ruimte van de bso en het grote 

buitenspeelterrein te bekijken.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kindercentrum de Schaapskooi:  

tel.: 0182 – 571373, e-mail: sksgouda@planet.nl of op onze site: 

www.kindercentrumdeschaapskooi.nl. 

mailto:sksgouda@planet.nl
http://www.kindercentrumdeschaapskooi.nl/
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Project ‘zwerfafval’ in de wijk Achterwillens 

 

In het kader van het project 

„Zwerfafval in Achterwillens‟ 

hebben kinderen van de 

Wethouder Luidensschool 

afgelopen najaar  meegedaan 

aan een lessenserie over afval 

en creatief hergebruik van 

afval. Ze maakten kennis met 

het begrip „Plastic Soep‟, 

hebben boekjes gebonden van 

verpakkingsmateriaal boekjes, 

van oude sappakken armbanden gevlochten en enveloppen gevouwen van 

oude tijdschriften.  

 

Zaterdag 19 maart heeft een groepje kinderen in wijkgebouw de Bühne twee 

kunstwerken van oud papier gemaakt onder leiding van een beeldend 

kunstenaar, Jeanine Kouijzer. Die worden opgehangen in  wijkgebouw de 

Bühne.  

                        

Een boom 

van oud 

papier, met 

enkele van de 

makers. 

 

Aansluitend 

zijn er die dag 

portiekgesprek

ken gehouden. 

Daarbij konden 

wijkbewoners 

hun mening 

geven over 

zwerfafval in 

de wijk. 
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Het project was een initiatief  van de gemeente Gouda, gecoördineerd door 

Brede School Gouda.  

 

 

 

 

Heeft u verhalen/foto’s voor het straatnamenboek? 

Waarom heet uw straat de Dijkgraafslag? En wist u, bewoner van de Isolde- 

of van de Tristanstraat, dat het tragisch liefdespaar Tristan en Isolde uit de 

Keltische literatuur model stond voor Romeo en Julia van Shakespeare?  

Binnenkort is al deze informatie te vinden in het nieuwe Gouds 

Straatnamenboek. De Historische Vereniging die Goude wil met die 

publicatie haar 80-jarig bestaan vieren (oktober 2012). Meer hierover is ook 

te vinden op de website www.diegoude.nl. 

 Naast verklaring van alle straatnamen, is er ook ruimte voor 

wijkbeschrijvingen  met specifieke gebeurtenissen en overgeleverde  

verhalen, foto‟s  en andere illustraties. Natuurlijk heeft de vereniging in zijn 

lange bestaan al heel wat verzameld, maar uw inbreng wordt daarbij 

nadrukkelijk gevraagd. 

 

Heeft u foto‟s, tekeningen of ander 

illustratiemateriaal van uw straat? Kent u een 

opmerkelijk verhaal over uw straat of over 

Achterwillens? Meldt u dan bij de makers van het 

boek, via de contactpersoon van de vereniging: 

Nico Habermehl: habermehl21@hetnet.nl 

Telefoon: 0182-539092 

 

 

http://www.diegoude.nl/
mailto:habermehl21@hetnet.nl
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Groot onderhoud eengezinswoningen Elckerlyckstraat, 

Reinaertplein, Halewijnplein, Isoldestraat, Tristanstraat en 

Merlijnstraat 

 
Na de bouwvak zullen deze eengezinswoningen flink onder handen 

genomen worden. In week 34, vanaf 22 augustus, zal aannemer Breijer bv 

starten met de werkzaamheden. De bewoners zijn over de planning en 

voortgang geïnformeerd op verschillende avonden (23 september 2010 en 

afgelopen maand april). 
Vanaf 16 mei, in week 20 en 21, krijgen bewoners bezoek van de opzichter 

van Woonpartners en de uitvoerder van Breijer. Zij zullen de zogeheten 

„warme opname‟ doen en dus per huishouden inventariseren welke 

werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Afhankelijk van wat er tijdens 

die warme opnames wordt geconstateerd, krijgt u een uitnodiging voor een 

showroombezoek. 

 

Woonpartners organiseert op 9 juni 2011 weer een bewonersavond. Tijdens 

deze avond worden bewoners voorzien van meer inhoudelijke informatie 

over het groot onderhoudsproject en is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Medio mei 2011 ontvangt u een uitnodiging voor deze bewonersavond en 

zal ook de locatie en tijd kenbaar gemaakt worden. De bedoeling is eerst de 

werkzaamheden aan de buitenkant van het huis worden uitgevoerd, gevolgd 

door het werk binnenshuis.  

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

Asbestsanering, isolerende maatregelen (HR++ glas, sedumdak), 

Vervangen CV-ketel en zachtboardplafond. Afhankelijk van de opname 

worden keuken, badkamer en toilet onder handen genomen. Indien 

gewenst, wordt er een Politie Keurmerk Veilig Wonen aangebracht. 

 

 Ijlal el Harrak, consulente Woonpartners 

 

 

 

 

 

 

Huizen aan de Elckerlyckstraat 
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Belangrijke telefoonnummers  

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

Algemeen nummer Politie: 0900- 8844 

 

Spoedeisende zaken, heterdaadmeldingen van misdrijven en leven- 

bedreigende situaties  

Politie, Brandweer, Ambulance 112 

 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem: 589160 

Wijkagent Hanny de Bruijn: 0900-8844 

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

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 

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

Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties in het openbare gebied en 

jeugdoverlast 

Meldpunt openbaar gebied (geen kengetal draaien): 14 0182 

 

Cyclus is een gespecialiseerde bv.op het gebied van het beheer van de 

openbare ruimte en afvalbeheer. (grofvuil, klein chemische afval en papier) 

Cyclus: 547500 

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

 

Mozaïek  Wonen   692969 

Woonpartners    597070 

 

Wijkconsulent Factor G:   587141 O.cakici@factor-g.nl 

Buurtbemiddeling Factor G  584922 

 

Meldpunt zorg en overlast (GGD) 545600 

Kindermishandeling   0900-1231230  (5 cent p.m.) 

Huiselijk geweld   0900-1262626  (5 cent p.m.) 

Hygiëne en gezondheid  071-5163381 

Bureau Discriminatiezaken  0800-3218686   (gratis) 


