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U kunt onze tussentijdse berichten volgen via:  
Website: www.achterwillens.eu 
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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
http://www.achterwillens.eu/
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Van het kernteam 
Een wijkkrant uitbrengen in coronatijd? Is er 

überhaupt wel iets te melden over het afgelopen 

halfjaar? Nou, zeker. Dat zul je ongetwijfeld merken 

wanneer je verder leest.  

We brengen in onze wijkkrant elk halfjaar verslag uit van wat er 

in de wijk heeft plaatsgevonden en van wat er momenteel speelt. 

Ook is er zoals altijd aandacht voor komende activiteiten – die nu 

soms in gewijzigde vorm moet plaatsvinden en uiteraard met 

inachtneming van de geldende maatregelen. 

In het kernteam hebben zich verschillende veranderingen 

voorgedaan. Zoals in de vorige wijkkrant werd aangekondigd is 

Gerard afgezwaaid. Dit afscheidsmoment vond noodgedwongen 

online plaats, maar de lovende woorden aan zijn adres waren 

uiteraard niet minder gemeend. 

In het februarinummer werd ook aangegeven dat het kernteam 

wel wat aanvulling kon de gebruiken. Dit was niet zonder succes: 

Op de volgende pagina’s stellen de nieuwe kernteamleden Vince 

en Frans zich voor. We zijn blij met deze verdere versterking! 

Ook geïnteresseerd om op wijkniveau mee te denken over 

activiteiten en over alles wat de leefbaarheid raakt? Meld je via 

secretaris@achterwillens.eu en kom eens een bakje koffie 

drinken. Wellicht is er nog een commissie die bij je past of kun je 

het kernteam komen versterken! 

We wensen je veel leesplezier. 

 

Wil je bijdragen aan de wijkkrant van begin 2021? Mag jouw 

advertentie, activiteit, oproep niet ontbreken? We zien je ideeën 

graag tegemoet op wijkkrant@achterwillens.eu. 
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Even voorstellen… 
Frans Lansbergen, nieuw lid van het kernteam 

“Ik ben geboren en getogen in 

Schiedam. Toen ik mijn vrouw 

ontmoette, woonde zij in Friesland. We 

zijn in Schiedam gaan samenwonen 

maar waren wel op zoek naar een plek 

in het Groene Hart. 

 Op een vakantie ontmoette we een 

echtpaar dat met veel plezier woonde 

in Gouda in de wijk Achterwillens. We 

zijn uiteindelijk in 1992 vanuit Schiedam naar Achterwillens 

verhuisd en daar hebben we nog steeds geen spijt van.  

Vele jaren heb ik als administrateur gewerkt bij een grote 

zorginstelling. Afgelopen jaar ben ik met pensioen gegaan. Om 

dat te vieren hebben mijn vrouw en ik een fietstocht van ruim 4 

maanden in Zuidoost-Azië gemaakt. Bij terugkomst zag ik in de 

wijkkrant dat Netwerk Achterwillens op zoek was naar een 

penningmeester en sinds maart let ik daar nu op de centen. Op 

die manier hoop ik een kleine bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid in de wijk.” 

 

Vince Douwes, nieuw lid van het kernteam 

"Ik woon sinds vorig jaar zomer met mijn 

vriendin op de Wethouder Venteweg. 

Daarvoor hebben we twee jaar in het 

centrum van Gouda gewoond.  

Ik werk in Den Haag, mijn vriendin geeft 

les in Utrecht. Ik voetbal sinds kort bij 

Olympia. 
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Ik heb me bij het Netwerk Achterwillens aangesloten als een 

mooie manier om hier in de buurt iets op te bouwen, en de wijk 

en de mensen beter te leren kennen. 

Daarnaast zet ik me samen met een aantal anderen in voor 
betere natuurontwikkeling in de Goudse Hout. Ik ga er graag 
hardlopen en ben bovendien bioloog, dus ik vind het leuk om 
hierin mee te denken. Ook zal ik me gaan inzetten voor de 
inbreng van onze wijk in het Verkeerscirculatieplan van de 
gemeente Gouda." 
 
 

Advertentie 
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Afscheid Gerard Voskuilen 

Op 25 maart 2020 stond de 

jaarvergadering van Netwerk 

Achterwillens gepland. In plaats van een 

maaltijd met alle actieve vrijwilligers en 

een vergadering in levenden lijve werd 

het een online vergadering. 

Voorafgaand aan de vergadering 

reageerden de leden van de vereniging via 

de mail op het jaarverslag en de 

voorgenomen wijzigingen in het bestuur. 

Deze reacties zijn vervolgens ingebracht in de vergadering. 

Gerard Voskuilen heeft tijdens de vergadering, na ruim 6,5 jaar 

actief te zijn geweest in het kernteam, digitaal de 

voorzittershamer overgedragen aan Adriaan Jansen. Deze 

vervult de functie voorlopig ad interim. Hetzelfde geldt voor Petra 

de Wit, maar dan voor de post van secretaris. Frans Lansbergen 

neemt de functie van penningmeester op zich.  

Om Gerard niet met lege handen te laten vertrekken, werd hij er 

halverwege de vergadering op geattendeerd dat er iets – geheel 

coronaproof – op zijn deurmat was gezet. Via de videoverbinding 

kon de vergadering vervolgens live volgen hoe hij onder andere 

een bos bloemen aantrof én een speciale eenmalige uitgave van 

deze wijkkrant. Een uniek exemplaar, volledig gevuld met 

dankwoordjes en loftuitingen aan het adres van Gerard. 

Eénmalig gedrukt, in plaats van in 2500-voud! 

Uiteraard zijn ook de financiën van de vereniging besproken en de 

rol van de vereniging in coronatijd. Qua inhoud dus wel een ‘echte’ 

vergadering, maar we hopen dat het de eerste en laatste keer was 

dat de jaarvergadering in zo’n uitgeklede vorm moet plaatsvinden.  
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Pak de papierprikker maar  
Na vijf maanden gedwongen rust gaat de maandelijkse clean 

up weer van start.  

 

Volgens coördinator Michael van Wijngaarden is het met 

inachtneming van 1,5 meterregel in de buitenlucht prima 

schoonmaken. Het is ook nodig: “Tijdens de lockdown was het erg 

schoon op straat, de laatste tijd is het wel weer wat rommeliger.” 

Omdat de Slagenbuurt in februari (als laatste) opgeschoond is, 

wordt een andere volgorde aangehouden dan in de vorige 

wijkkrant werd aangekondigd:  

Zaterdag 19 september is oud-Achterwillens aan de beurt. 

Verzamelen om 10.00 uur bij de Bühne, Tristanstraat 18.  

En noteer 10 oktober ook vast in de agenda, voor een 

opruimsessie in Middenwillens. Vertrekpunt is dan fietsenwinkel 

Hoogeveen, om 10.00 uur.  

Meld je aan via cleanup@achterwillens.eu. 

 

     

De ploeg van februari j.l. met enkele vondsten 

  

mailto:cleanup@achterwillens.eu
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Viering Willens 1000? 

19 juli 1272 kreeg Gouda stadsrechten 
van Graaf Floris de V, de graaf van 
Holland. Dat vieren wij uitgebreid in 
2022. 
Gouda ontstond al eerder, met de 
ontginning zo’n 1000 jaar geleden, in 
wat nu de polder Willens heet. 
Helemaal niet zo gek dus om gelijk met 
Gouda 750, Willens 1000 te vieren.  

Netwerk Achterwillens wil bewoners, organisaties, scholen, 
bedrijven in onze wijk uitnodigen om bij de ideeën, ook Willens 
1000 te betrekken. Heb je ideeën, laat het ons weten, we denken 
graag met je mee. Voor de feestperiode kunnen we financieel 
een beroep doen op het fonds gouda750.nl. 

We zijn al gestart met Fotoproject (Achter)Willens onder 
leiding van Nico J. Boerboom. Daarbij verzamelen we 
beeldmateriaal over (Achter)Willens. Dat willen we bundelen en 
van verhalen voorzien. 
Door corona doen we dat niet meer met bijeenkomsten, maar 
online. 

Heeft u foto’s/ dia’s van (Achter)Willens? 
Laat het ons weten door een mail naar 
willens1000@achterwillens.eu of briefje met uw naam en 
telefoonnummer, naar Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda. 
 
Wij nemen dan contact met u op om de foto’s/dia’s op te halen.  

Of, u scant uw foto’s zelf in en mailt ze naar ons; graag met 
informatie wat er op de foto staat, wanneer en door wie genomen 
(als dat bekend is).  

https://gouda750.nl/
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Verhalen over (Achter)Willens 

In een maandelijks bulletin, tonen we dan de verzamelde foto’s 
op de website, met een verhaal verzorgd door Nico J. Boerboom.  
Hij heeft al heel wat materiaal gevonden, vooral oude 
kaarten/plattegronden, maar nog weinig wijk- of 
gelegenheidsfoto’s. 

Wel vond hij in het streekarchief twee foto’s waar hij graag meer 
over wil weten? Kunt u/kan jij hem helpen? 

Wie staan er op de foto 
‘Achterwillens Buurtfeest 
1998’ en waar is deze 
genomen?  

 

 

 

 

De foto ‘boerderij hoek 
Voorwillensweg / 
Bernadottelaan’. 
Deze boerderij is er niet 
meer, maar wie weet er iets 
over te vertellen?  

 

 

Een foto waar Nico Boerboom erg blij van werd, is die van een 
krantenartikel (april 1959), gekregen van mevr. Van den Hondel. 
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Deze foto laat iets zien 
over gebeurtenissen in 
de wijk.  

Wij zijn dus niet alleen 
op zoek naar foto’s en 
afbeeldingen maar ook 
vooral naar verhalen 
over zaken die zich 
hebben afgespeeld in 
de polderonderdelen 
Voorwillens, 
Middenwillens en 
Achterwillens. 

 
 

Advertentie 
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Nieuw! Slim Melden Gouda 

Gouda heeft een nieuwe app voor het melden van 

losse stoeptegels, kapotte lantaarnpalen en alle 

andere klachten op het gebied van veilig en 

schoon: Slim Melden 

Gouda. Dit meldsysteem 

heeft op 1 juli de plaats 

ingenomen van de app 

MijnGemeente. 

Met de nieuwe app kun je -net 
als in de oude- zien of er al een 
melding is gemaakt. Zonder 
zelf opnieuw te melden, kun je 
de gemeente doorgeven dat jij 
daar ook last van hebt. Het is 
ook nu weer mogelijk om een foto van de situatie mee te sturen. 
Wie via de computer Meldpunt Openbaar Gebied Gouda intikt, 
komt op eenzelfde meldformulier terecht als op de app. 

Gevaarlijke situaties 
Natuurlijk kunt u ook nog steeds naar de gemeente bellen om 
een melding door te geven, via (0182) 14 0182. Bij gevaarlijke 
situaties moet u zelfs altijd bellen, dan kan er direct actie 
ondernomen worden als de situatie daarom vraagt. 

Oude klachten zijn niet weg 
Meldingen van vóór 1 juli worden gewoon afgehandeld. Met 
vragen daarover bel je ook 140182. Zorg dat je het 
meldingsnummer bij de hand hebt.  

tel:14%200182
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Wijkschouw tijdens corona 
Wat is nog gewoon? Sinds we met z’n allen kennis 
hebben genomen van corona staat ons leven op de 
kop. Bij de een meer dan bij de ander dat geef ik toe 
en welke kant het opgaat…? Wie het weet mag het 
zeggen. Corona heeft een impact op alles en 
iedereen en beheerst voorlopig ons dagelijks doen 
en laten. Zo ook voor de wijkschouw en de clean-up 
rondes.  
 
Tijdens de wijkschouwronde in mei hebben we duidelijk kunnen 
zien dat bijvoorbeeld de prullenbak op de zogeheten snackroute 
(Coop – Coornhertgymnasium) nauwelijks werd gebruikt en dat 
er minder zwerfvuil op en rond die route lag. Dit is dan een 
prettige bijkomstigheid van het feit dat scholieren, net als zoveel 
mensen, vanuit huis studeren en of werken.  
 
In de wijk zijn en blijven een aantal plekken waar mensen 
bijeenkomen en waar afval wordt achtergelaten zoals de 
Natuurspeelplaats in de Goudse Hout en het trapveldje langs het 
Aschpotpad. Eventuele coronarichtlijnen of -beperkingen zullen 
daar niet veel invloed op hebben.  
Dit gedrag zal niet veranderen door corona maar we vragen 
mensen wel om hierover melding te maken via de nieuwe “Slim 
melden Gouda” app. (zie blz. 13) 
 
Voor aanvang van de wijkschouw komen we meestal bijeen en 
drinken dan eerst een kop koffie alvorens we aan de ronde 
beginnen. Met inachtneming van de 1,5 meterregel hebben we 
besloten elkaar buiten te treffen en de koffie achterwege te laten. 
Zelfs het reguliere overleg met BOR is even niet mogelijk 
geweest en begin juni toen dat wel weer mogelijk was, bleek dat 
het Huis van de stad voor het eerst weer toegankelijk was voor 
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kleine bijeenkomsten. Met desinfecteerspray bij de ingang en de 
1,5 meterregel zonder het gebruikelijke ‘handen schudden’ kon 
ons overleg toch plaatsvinden. 
 
Niemand weet wanneer we terugkeren naar het ‘normale’ leven 
of wellicht is dit het nieuwe leven? Corona of niet, de wijkschouw 
zal blijven voortbestaan, we zullen alleen per keer moeten 

bekijken hoe we die het beste kunnen invullen. 
 
Erwin Jongeleen 

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

Mozaïeksofa in Achterwillens? 

 

Gouda krijgt er steeds meer: betonnen ontmoetingsbanken, 
die door omwonenden zijn versierd met mozaïek. Zo is er de 
Erasmussofa (op het Erasmusplein), de Regentensofa 
(Regentesseplantsoen, 
foto, ontwerp Mieke de 
Haan)’. Er wordt nu hard 
gewerkt aan de 
Centrumsofa, die komt op 
het pleintje op de kruising 
van Turfmarkt en Kleiweg. 
En ook in Nieuwe Park 
beplakken bewoners een 
bank met mozaïek. Die 
komt bij de vogelkooi. 
 
Het idee achter deze zogenoemde social sofa is dat 
buurtbewoners elkaar beter leren kennen: eerst al tijdens het 
samen mozaïek plakken en later bij ontmoetingen op de bank. 
En als er niemand op zit, geeft het meubel kleur aan de 
omgeving. 

https://www.socialsofa.com/nl/
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Wat zou het leuk zijn om ook in Achterwillens zo’n bank te gaan 
maken. Misschien in de buurt van de Vliet die langs het 
Gloriantplantsoen loopt; een heel oud stukje buurt, want dat 
water komt al rond de 14de eeuw in de Goudse geschiedenis 
voor. Maar er zijn genoeg andere plekken te bedenken. Als 
blijvend cadeau aan onszelf voor het stadsfeest in 2022? 
 
Doe jij mee? We zoeken 2 à 3 mensen die dit project willen 
trekken. Zij kunnen hulp krijgen van een ervaren sofabouwer. 
Voor de kosten, rond de zevenduizend euro, kunnen we een 
aanvraag doen bij GoudApot. Lijkt het je wat? Meld je aan 
info@achterwillens.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Stilte aan het verbouwingsfront 
Er staat een hek om het parkeerterrein van het voormalige 
Woonpartnersgebouw, maar verdere bouwactiviteiten zijn er niet. 
Ook wat betreft de voormalige T&D bouwmarkt blijft het tot nog 
toe bij plannen. En bij beide zal dat nog wel even zo blijven.  
 
De bouw van 12 appartementen in het Woonpartnersgebouw 
(Achterwillenseweg 22a) ligt stil, vanwege een rechtszaak die 
omwonenden hebben aangespannen. Die dient later dit jaar.  
 
De bouwmarkt (Wethouder Venteweg 2) is te huur als tijdelijke 
winkelruimte, in afwachting van een definitief bestemmingsplan 
om in het pand 28 zorgappartementen te maken. Op de pagina 
van initiatiefnemer Careless staan die plannen nog steeds 
genoemd, al is de naam inmiddels veranderd van Residence 
Rondist in Residence Ventestaete. 
 
Conclusie: dit jaar komen er geen nieuwe bewoners bij.

mailto:info@achterwillens.eu
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Verkeersdrempels GHsingel 
Geen gebruiker van de Goudse Houtsingel zal ze 

zijn ontgaan: de verkeersdrempels die daar zijn 

neergelegd. Tijdelijk, in afwachting van definitieve 

veiligheidsmaatregelen in het 

Verkeerscirculatieplan. Dat duurt nog even, want dit 

VCP is nog volop in bespreking.  

Terwijl de bewoners blij zijn dat de hardrijders nu afremmen, 

“regent het nu klachten” bij de gemeente van automobilisten. 

Door de drempels is het onmogelijk de toegestane 50 kilometer 

te rijden, tenzij je een rammelende auto en dito lijf voor lief 

neemt. De in totaal 30 klachten moeten wel gezien worden tegen 

de achtergrond van zo’n 9.000 verkeersbewegingen per dag. 

De situatie is ter plekke 

door de 

verkeersambtenaren 

beoordeeld. Het 

exemplaar bij de 

Manege, richting 

Goverwelle, wordt 

verplaatst. Die lag te 

veel in een bocht en dat 

was te onoverzichtelijk 

voor naderend verkeer. 

Begin september komt er, bij wijze van proef, een betonnen 

drempel op de beter zichtbare plek te liggen. 

Gerard Voskuilen, die namens 12 organisaties in en rondom de 

Goudse Hout sinds 2018 pleitte voor de drempels hoopt nog dat 

de drempels die er nu liggen, vervangen worden: “De Randweg 
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in Reeuwijk heeft bijvoorbeeld uitstekende drempels, waar je 

gewoon vijftig kan rijden.” 

Volgens de gemeente liggen de drempels er totdat de definitieve 

inrichting van de Goudse Houtsingel bekend is en dat kan 

maximaal vijf jaar duren. Het effect van de drempels wordt eind 

dit jaar geëvalueerd. 

Namens onze wijk praten Vince Douwes, Frank van der Voordt 

en Marcel de Wit mee in de denktank voor een nieuw 

Verkeerscirculatieplan. Zij houden ons op de hoogte via 

achterbanbijeenkomsten. Wie daarvoor wil worden uitgenodigd, 

meldt zich aan via vcp@achterwillens.eu. 

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

Red bomen Gloriantplantsoen! 

Bewoners van het Gloriantplantsoen zijn een petitie gestart 
voor het behoud van zes bomen. Die laat de gemeente 
kappen, omdat ze een voorgenomen ophoging van de straat 
niet zullen overleven. Bewoonster Manon Bossard, die de 
petitie is gestart, werkt aan een bezwaarschrift, dat vóór  28 
september klaar moet zijn. Maar, in die tussentijd, zouden de 
bomen gekapt kunnen worden!  

Bossard woont driehoog met 
uitzicht op drie enorme platanen die 
omgehakt moeten worden. De 
gemeente gaat de straat ophogen, 
vanwege de voortdurende 
wateroverlast door verzakking. Dat 
zouden de zes bomen niet 
overleven, aldus de gemeente. 
Maar volgens Manon zijn er ook 

https://petities.nl/petitions/gouda-groen-gloriantplantsoen-red-de-bomen?locale=nl
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andere methodes. “Vier mensen uit ‘t bomenwerkveld hebben 
hun mening gegeven: de bomen zijn te sparen. Soms 
goedkoper! Alles is tot dusver aan de kant geschoven.” 

Treevision 
“De gemeente Gouda huurt 
Treevision in. Daar wordt 
standaard de -mijns inziens- 
retorische vraag neergelegd 
‘Gaan bomen de ophoging, 
een halve meter grond erop, 
overleven?’ Het antwoord? ‘De 
bomen zullen de ophoging niet 
overleven’... Maar de 
verkeerde vraag wordt 
gesteld, het is politiek correct 
indekken.” 
 
Dat de gemeente belooft meer 
bomen terug te planten, trekt 
Manon niet over de streep: 
“Onze bomen maken het 

verschil tussen redelijk prettig wonen en straks alleen maar 
troosteloos aftands beton zien. Want de paar ‘sprietjes’ die extra 
worden gepland, zal ik op driehoog niet zien vanuit m’n raam. 
Het duurt jaren voordat er weer een echte boom staat.” 
 
Inmiddels heeft de gemeenteraad zich ook al (tevergeefs) over 
de het probleem gebogen. Manon is al een stap verder: die zou 
graag met een stedenbouwkundige een plan maken om onder de 
bomen een speelplaats te maken: wat er nu is in het 
Gloriantplantsoen ligt in de volle zon. Op 8 september heeft 
Bossard een ontmoeting met de wethouder en de projectleider 
van het ophogingsplan. 
Áls de bomen er dan nog maar staan, want het kapbesluit blijft 
gewoon geldig, ook al kan er bezwaar tegen worden gemaakt!   
En de petitie kan nog steeds getekend worden!  
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Lampionoptocht anders 
 
Helaas zal door corona ook de lampionnenoptocht dit jaar 
niet doorgaan, althans niet in zijn vertrouwde vorm zoals te 
zien is op de foto van vorig jaar.  
Omdat we in deze tijd toch een leuke activiteit aan iedereen 
willen bieden, zijn we bezig een alternatieve 
lampionnenoptocht te bedenken, een soort speurtocht. 
  
Het idee is dat iedereen die mee wil doen zich net als andere 
jaren aanmeldt. Bij aanmelding krijg je een leuke kleurplaat van 
een lampion die je op 6 november duidelijk zichtbaar vanaf de 
straat, achter je raam plaatst. Ook krijg je dan de lampion al mee. 
Op 6 november lopen de kinderen met hun lampion, begeleid 
door hun ouders door de wijk op zoek naar kleurplaten. Ouders 
kunnen de tocht zo lang maken als geschikt is voor hun kinderen. 
De opzet kan nog wijzigen indien coronamaatregelen dat 
bepalen. 
 
Wijkbewoners die het ook leuk vinden dat kinderen met hun 
lampionnetjes langs hun huis lopen kunnen natuurlijk ook de 
kleurplaat ophangen! 
 

Op deze manier kan er op 
veilige afstand alsnog worden 
deelgenomen aan de 
lampionnenoptocht. We hopen 
ook dit jaar weer op veel 
aanmeldingen! 
 
Hou onze website en de flyers 
in de wijk in de gaten, voor 
meer informatie. 
 

Zo ging het in 2019   

http://www.achterwillens.eu/
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Ingezonden mededeling
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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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Eldorado: populair en verder 

uitgebreid  
Natuurspeeltuin Eldorado in de Goudse Hout is een 

groot succes, dat mag je bij de eerste verjaardag 

van de natuurspeelplaats gerust zeggen. Niet alleen 

Goudse kinderen en/of hun ouders weten hem te 

vinden, er komen ook bezoekers vanuit de regio. En 

de speelplaats ‘groeit’ nog steeds. 

In het voorjaar kwamen er twee 

speeltoestellen bij voor minder 

valide kinderen en er verrees 

een houten fietsparkeerplaats. 

Ook elders in de Goudse Hout 

zie je de gevolgen van de 

facelift van het gebied: er is 

een ontmoetingsplein voor 

wandelaars aangelegd en er 

zitten nog extra paden en een kunstwerk in het vat.  

Vandalisme 

Helaas had Staatsbosbeheer extra 

werk aan de picknicktafels: die waren 

eind mei uit de grond getrokken en 

gezellig bij elkaar gezet. Het kostte 

een hele dag (om van het geld nog 

maar te zwijgen) om de tafels weer 

terug te plaatsen en van een betere 

verankering te voorzien. Op onze 

website achterwillens.eu zie je 

Staatsbosbeheer aan het werk.  

https://www.youtube.com/watch?v=KvTSjfi1UZk&feature=share
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Voorbereid op aardgasvrij?  

 

Uitnodiging bewonersavonden 

De werkgroep Energie uit Achterwillens organiseert drie 

bewonersavonden voor woningeigenaren. Daarop presenteert 

het adviesbureau Klimaatroute de mogelijkheden om uw woning 

energiezuinig te maken en voor te bereiden op de 

energietransitie. De vraag wat u zelf kunt doen en wat collectief 

met de buurt is een belangrijke afweging. 

De avonden zijn telkens van 20.00 - 22.00 uur. 

15 september voor bewoners Slagenbuurt (met als voorbeeld 

woningen aan de Drossaardslag en de Heemraadslag) op 

basisschool Vindingrijk (Heemraadslag 1) 

16 september voor bewoners Middenwillens (met als voorbeeld 

woningen aan de Meivlinderstraat en het Vlinderplein) in de 

kantine van Olympia (Bodegraafsestraatweg 152) 

17 september voor bewoners oud-Achterwillens (met als 

voorbeeld woningen aan de Isoldestraat en de Tristanstraat) in 

de Bühne (Tristanstraat 18) 

In verband met coronamaatregelen kunt u alleen deelnemen als 

u zich heeft aangemeld, uiterlijk 14 september, via een e-mail 

aan energie@achterwillens.eu (met vermelding van uw naam 

en uw adres). 

Dat geldt ook als u via een zoom-stream de bijeenkomst thuis 

wilt volgen. Dat kunnen per avond maximaal 100 bewoners. 

mailto:energie@achterwillens.eu
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De avonden krijgen een vervolg met een 

grotere werkgroep die aan de slag gaat met 

collectieve inkoop van materialen of 

installaties en met eventueel toekomstige 

gezamenlijke organisatie van de 

warmtelevering. Op de website 

achterwillens.eu vindt u een 

achtergrondartikel over nut en noodzaak van 

de energietransitie. 

Namens de werkgroep “Energie uit Achterwillens”: Evert Hasselaar, Aloys 

Jansen, Gerard Voskuilen 

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

Opgepimpte keuken Bühne 

Door veel vrijwilligers uit de wijk is de keuken van De Bühne 
opgepimpt. De oude keuken was niet meer dan een gootsteen 
en een werkblad, waardoor het niet mogelijk was om iets te 
kokkerellen.  
Dit was een groot gemis voor de vrijwilligers. Tijdens de 
openingsmaaltijd eerder dit jaar was de blijdschap groot dat er nu 
een volwaardige keuken is, én ook nog nieuwe tafels en stoelen. 
Op onze site staan foto’s en een video van het resultaat. 

 

                 
Zoals het nu is, met ontwerper Aloys Jansen, vaatwasser en kookplaat 

http://www.achterwillens.eu/
http://www.achterwillens.eu/bewonersactiviteiten/buhne-opgezomerd-uit-de-corona-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=9bD2kGCRHIw&feature=youtu.be
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Dank aan alle enthousiaste vrijwilligers en Hoogendoorn BV, die 
na een kort telefoongesprek bereid was om tegels te schenken. 
Ook dank aan de uitvoerder van Smits Vastgoedzorg die de flats 
in oud-Achterwillens aan het renoveren is: na een gezellig 
gesprek stelde deze een deel van de Trespa platen beschikbaar, 
die van de flatgevels werden verwijderd. Verder bedanken we 
Oranjefonds, Gemeente Gouda en Woonpartners. 
  

           
Zoals het was 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Advertentie 
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Advertentie 
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De buurtbus rijdt! Of niet? 
Als er voldoende waarborgen zijn, rijdt de buurtbus 
Reeuwijk weer vanaf 1 september, meldt Rien van 
der Gaag. Vanwege de corona-uitbraak reed hij niet 
meer (overigens net als alle andere buurtbussen in 
Nederland). Arriva wilde niet dat de veelal wat 
oudere vrijwillige chauffeurs -risicogroep- besmet 
zouden kunnen worden met het coronavirus.  
 
Een landelijke werkgroep heeft zich gebogen over de herstart 
van de buurtbussen, met inachtneming van de coronaregels.  
Wat kan er bijvoorbeeld technisch worden gedaan om 
besmettingsgevaar te voorkomen? Bij de bussen van het 
reguliere openbaar vervoer moesten de reizigers bijvoorbeeld via 
de achterdeur instappen om contact met de chauffeur te 
vermijden. Bij de buurtbus – met één deur – is dat natuurlijk 
onmogelijk. Extra complicatie is, dat een buurtbus door de 
wetgever wordt gezien als een personenauto. Het is daarom niet 
toegestaan om – zoals in een winkel – een scherm te plaatsen. 
 
Als deze wijkkrant uitkomt, is duidelijk of er een herstart komt. 
 
En intussen heeft de 
gemeente wel een 
mooie nieuwe 'groene' 
abri op het Driewegplein 
geplaatst. (Toen de foto 
werd genomen, lag er 
nog geen sedum op het 
dak -zoals op de andere 
bushokjes in Gouda- 
waarmee de gemeente 
het fijnstof te lijf gaat.) 

https://buurtbusreeuwijk.nl/
https://buurtbusreeuwijk.nl/
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Word ook lief & leedstraat 

Gouda kent sinds enkele maanden lief & leedstraten, ook in 
onze wijk. Dit is een uit Rotterdam overgewaaid initiatief. In 
lief & leedstraten besteden bewoners extra aandacht aan 
buren die dat kunnen gebruiken; omdat ze ziek zijn, iemand 
hebben verloren, of anderszins. De gemeente Gouda geeft 
zulke straten een potje, dit jaar 75 euro, om een bloemetje of 
andere attentie te verzorgen. 

In zo’n lief & leedstraat is één ‘gangmaker’ die samen met één of 
twee andere bewoners de pot beheert. 25 Goudse straten doen 
al mee; in onze wijk zijn Annebrien de Koeijer op de 
Middenwillenseweg en Liesbeth Kraaijveld in de 
Dagpauwoogstraat al gangmaker.  

Zij kregen onder meer flyers om onder hun 
buren te verspreiden, zodat die van het 
potje afweten. Ze zijn hier pas vlak voor de 
vakantie mee begonnen, dus ze kunnen 
nog niet zeggen hoe het bevalt. 

Lief & leed / blije buren is een project van Gouda 
Bruist, en er kunnen nog wel wat straten bij. 
Organisator Heleen van Praag roept nadrukkelijk 
bewoners van de Slagenbuurt en oud-
Achterwillens op om mee te doen. 
 

Het project wordt ondersteund door GoudApot, Stichting DEMB, 
Mozaïek Wonen en de gemeente Gouda. 

 

Wil jij gangmaker worden? Vul dan online het formulier in op 
Gouda bruist op Gouda Bruist.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZnTHUkIsMmhurq3Sbeyp2SPO2e_G3ov5xKRUKFp7ieHvJcQ/viewform
https://goudabruist.nl/
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in Achterwillens? 
 
In Gouda draait al een succesvol Repair Café in Bloemendaal 
(iedere eerste zaterdag van de maand). Graag willen wij ook in 
de Bühne in Achterwillens een dergelijk Repair Café opzetten. 
Het vertrekpunt is om iets voor de wijk te betekenen, voor het 
milieu en voor andere wijkbewoners. Het zijn gratis toegankelijke 
bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.  
  
Ben jij handig en wil je meedoen? Heb je handige handjes en 
kun je (helpen met) repareren?  
Stuur even een mailtje naar Johannasuur@kpnmail.nl  
 
Gouda Bruist en Netwerk Achterwillens ondersteunen dit project. 
. 

Advertentie 

  

mailto:Johannasuur@kpnmail.nl
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Agenda Heemtuin Goudse Hout 
 

Ook in deze coronaperiode zijn 

vrijwilligers elke zaterdag vanaf 13.00 

uur aan het werk in de Heemtuin aan het 

Kale Jonkerpad in de Goudse Hout. 

Netjes op ruime afstand van elkaar! 

Gedurende de zomertijd ook op 

woensdagavond vanaf 19.00 uur (tot en 

met 2 september). 

• Op zaterdag 5 september is de Hooidag. Vanaf 10.00 uur 

voeren we het hooi van het land. Dat doen we ook graag met 

mensen uit de buurt. Het is leuk werk om te doen. Er wordt 

gezorgd voor koffie en thee etc. 

• De Najaarsexcursie is gepland op zondag 11 oktober 

vanaf 14.00 uur. Houd onze website in de gaten voor het wel of 

niet doorgaan! heemtuingoudsehout.nl. 

• Op zaterdag 7 november is de landelijke Natuurwerkdag. 

Ook de Heemtuin doet daaraan mee. Speciaal voor jongeren is 

het erg leuk werk. Vanaf 10.00 uur wordt er gewerkt. 
Jaap Flipse 

Deze meneer of mevrouw 

ijsvogel is gespot in de 

Heemtuin. Lees alles over 

deze mooie vogel in het artikel 

van Sjaak Witteveen op onze 

website. 

 
Foto: Nico Kranenburg  

http://www.heemtuingoudsehout.nl/
http://www.achterwillens.eu/berichten-van-derden/blauwe-schicht-op-de-heemtuin-goudse-hout/
http://www.achterwillens.eu/berichten-van-derden/blauwe-schicht-op-de-heemtuin-goudse-hout/
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Goudse smultuin bloeit door 
We kijken terug op een fantastisch lange en mooie zomer op 
de succesvolle smul-/pluktuin in de Goudse Hout. Het 
seizoen begon met een geslaagde NL-Doetdag in maart met 
14 vrijwilligers.  
 
Deze coronazomer kregen we extra veel nieuwe bezoekers, 
opvallend vaak jong volk met hun grootouders, die nieuwsgierig 
een kijkje kwamen nemen. Er werd volop geplukt van de bessen, 
frambozen en bramen, en ’s avonds was de pergola heel gewild 
voor vriendengroepjes toen die eindelijk weer bij elkaar mochten 
komen.  

Door de coronaregels 
konden leerlingen van 
Vindingrijk niet als 
groep de tuin 
bezoeken, (zoals op 
de foto) maar natuurlijk 
kwamen ze wel op 
eigen initiatief op weg 
naar Eldorado! En het 
hoveniersteam werkte 
wel gewoon door.  
 
 

Het was een feestje om elke maandagochtend samen te 
ontdekken hoe goed alles bloeide en groeide: de groentes (o.a. 
kapucijners en pompoenen), diverse bessen en aardbeien en 
natuurlijk allerlei tuinkruiden en eetbare bloemen (goudsbloem en 
Oost-Indische kers). De zonnebloemen groeien alweer de hemel 
in, volop vlinders en insecten in alle kleuren en maten. Niet alle 
bijenhotels zijn bewoond, te veel hotels, of te weinig bijen?  
De Smultuin is in zijn eerste lustrumjaar (lente 2015 is alles 
ingeplant) verder uitgebreid buiten de oorspronkelijke tuincirkel.  
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We kregen in de afgelopen weken veel waardering, ook van de 
Groenalliantie, én spontaan hulp bij het water geven. Dank! 

 

OPEN TUIN  zondagmiddag 13 september 
 vanaf half 2 tot ca. 4 uur 

• Rondleiding: alle zintuigen mogen meedoen  
• Zoekopdrachten voor de kinderen; ouders mogen helpen. 
• Kruiden-/bloemenboter en jam proeven 
• We geven recepten voor thuis en ook tuinverrassingen 
cadeau (voor de echte liefhebbers) 
 
Het hoveniersteam: Annemarie, Fatiha, Maria, Liesbeth en Claire 

 
P.S. We verwachten die middag mooi weer, zo niet dan doen we 
het een week later; Houd daarom de vernieuwde site van de 
Vrienden in de gaten: goudsehout.nl. 
We zullen de voorgeschreven 1.5 meter afstand bewaken! 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Goudse Hout natuurwaarden 
Wat is de natuur ons waard in de Goudse Hout? 
 
De Goudse Hout is goud waard! Afgelopen corona-
zomer hebben honderden, nee duizenden mensen, 
groot en klein, genoten van dit heerlijke buiten in 
Achterwillens. 

 
Heeft u zich weleens afgevraagd - al fietsend, skateboardend, 
wandelend, hond uitlatend, paardrijdend - wat alle bewoners - 
planten en dieren - van de Goudse Hout van uw aanwezigheid 
vinden? Of die misschien (over)last hebben van veel bezoekers, 
afval, honden- en paarden uitwerpselen? Wist u dat een bezoek 
aan de Goudse Hout gepaard gaat met een verstorende invloed 
op de grotere dieren van zo’n 150 meter om u heen? 
 

https://goudsehout.nl/
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Vind u dit zonde? Dan hoort u bij de groep bewoners die vinden 
dat er in de Goudse Hout leefgemeenschappen van planten en 
dieren zijn die bescherming en uitbreiding nodig hebben. De 
werkgroep Natuurwaarden doet zijn best voor het behoud en de 
uitbreiding van deze kostbare leefgemeenschappen; iets wat 
heel goed samengaat onder een goed beheer en met een 
oplettend (en niet al te verstorend) recreatief gebruik van de 
Goudse Hout. Wilt u op de hoogte blijven of ook meedoen? Lees 
dan verder en/of stuur een e-mail naar 
groen@achterwillens.eu. 
 

De Groene glazenmaker 
Een twitterbericht van midden juli dit 
jaar werd ruim 3.500 keer geretweet. 
De tweet ging over libellenlarven die 
zich na drie tot vier jaar in de Goudse 
Hout ontpoppen als volwassen libellen. 
Het leidde tot een stroom van tientallen 
groene recreanten die deze zeldzame, 
beschermde libellensoort wilden zien 
en fotograferen. Het ging om de groene 
glazenmaker (Aeshna viridis). (Foto: 
Arjan Kop) 
 

 
In de sloot langs het Ontmoetingsplein (aan de kant van de 
Smultuin) groeit de krabbenscheer. Deze waterplant is een 
essentieel onderdeel van de leefgemeenschap waartoe ook de 
groene glazenmaker behoort. Het zou mooi zijn als deze sloot 
door goed beheer bewaard blijft als plek voor deze soorten (niet 
te voedselrijk of te veel verstoord worden). Als u daarlangs fietst 
of uw hond uitlaat dan wel met uw paard op stap bent, is het een 
goede gedachte deze sloot met rust te laten en uitwerpselen en 
afval op te ruimen en mee te nemen. Komen er nog meer zulke 
plaatsen in de Goudse Hout, dan blijft de groene glazenmaker 
een graag geziene bewoner van de Goudse Hout.  
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Bloemrijke graslanden 
In september 2019 heeft wethouder Niezen met de werkgroep 
Natuurwaarden de idylle ingezaaid naast het Ontmoetingsplein. 
Het doel van de idylle is het maken van kruidenrijke graslanden, 
die trekken veel insecten aan. Na een moeizame start (natte 
winter, droog voorjaar) konden we in juli toch al twee derde van 
de eerder ingezaaide soorten bloeiend terugvinden. Goed 
maaibeheer en verwijderen van de dominante ridderzuring zal 
ertoe leiden dat de kruidenrijkdom jaar na jaar zichtbaarder zal 
worden. Over 5 tot 10 jaar verwachten we mooie resultaten. 
Zulke bloemrijke graslanden hebben we overal in de Goudse 
Hout nodig en dat kan: door een juiste inrichting, een goed 
beheer en aangepast gebruik door recreanten. De Heemtuin 
Goudse Hout laat zien dat het kan! 
 
Leven in het water 
De aannemer kwam in 2019 grond tekort voor de aanleg van de 
heuvel rond de natuurspeeltuin. Daarom is aan de overkant van 
het Kale Jonkerpad een kleine plas gegraven. De KNNV Gouda 
en omstreken heeft deze plas in juli 2020 beoordeeld op 
waterkwaliteit. Een uitgebreid verslag vindt u op goudsehout.nl. 
De les die eruit geleerd kan worden is dat, ook al zit je vlak naast 
een intensief bezochte recreatieplaats (de natuurspeeltuin 
Eldorado), als je deze goed inricht en beheert, maar vooral als 

recreanten geen overlast bezorgen 
(verstoring, bemesting) dan vestigen 
zich daar waardevolle 
leefgemeenschappen. 
 
Voorstel biodiversiteit Goudse Hout 
Oost 
De besturen uit de werkgroep 
Natuurwaarden hebben eind juli een 
subsidievoorstel ingediend om ook in 
het oostelijk deel de biodiversiteit te 
vergroten. Meer vluchtroutes voor de 

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/wijkkrant%202020%20sept/www.goudsehout.nl
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fauna, extra poelen voor amfibieën en rietkragen voor vogels en 
vis bevolking. Het zijn aanvullende plannen op de 
kwaliteitsimpuls Goudse Hout van de Groenalliantie. Deze 
aanvulling is nodig om de nadruk op recreatie in het oostelijk deel 
van de Goudse Hout wat te compenseren. Ook is het een 
verrijking van het landschap voor diezelfde recreanten. 
 
Kortom: 
In de werkgroep Natuurwaarden werken KNNV, IVN IJssel en 
Gouwe, Netwerk Achterwillens en Staatsbosbeheer samen om in 
de Goudse Hout een balans te scheppen tussen een uitstekend 
recreatiegebied en een aantrekkelijk natuurgebied.  
Wat nog ontbreekt zijn doelstellingen vanuit de eigenaar, de 
Groenalliantie.  
De Groene Hart Rekenkamer heeft de gemeenteraad Gouda en 
B&W in juni 2020 gewezen op de kansen die er zijn op het 
vergroten van de biodiversiteit. Daarvoor is het formuleren van 
natuurdoelstellingen een voorwaarde.  
Dus wilt u ook uw steentje bijdragen? Dan kunt u dit doen: 
 
• Stuur een mailtje naar groen@achterwillens.eu om op 
de hoogte te blijven, mee te denken en mee te helpen bij allerlei 
kleine acties 
• Help bij elk bezoek een handje door de Goudse Hout vrij 
van rommel en uitwerpselen achter te laten 
• Laat aan lokale bestuurders weten dat u natuurdoelen in 
de Goudse Hout belangrijk vindt. 
 

Gerard Voskuilen (r) en Vince 
Douwes haalden met dit 
verhaal het Algemeen Dagblad 
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Ingezonden mededeling
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Saskia Jansen en de poëzie 

van oud-Achterwillens 
“Het klinkt misschien gek, maar ik ben op zoek naar 
de poëzie in deze buurt, de schoonheid van het 
alledaagse.” Kunstenaar Saskia Janssen zegt het 
wat aarzelend, want ook zij weet dat de combinatie 
van die term en oud-Achterwillens niet 
vanzelfsprekend is.  
 

Saskia Jansen tussen de flats   foto: Ewa Nagorzanska 
 

Ze ontdekte de wijk tijdens een fietstochtje en werd getroffen 
door het contrast: de mediterrane én verpauperde uitstraling van 
de (toen nog) gele flats. Ze besloot zich juist door deze buurt en 
haar bewoners te laten inspireren tot een kunstwerk voor het 
Gouda 750-jaarsfeest in 2022 en is inmiddels begonnen met 
fotograferen en filmen in de buurt. In haar atelier in het 
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Woonpartnersgebouw vertelt ze er enthousiast over. 
 
‘Ik word geïnspireerd door mensen en verhalen’, zegt Saskia 
Janssen, die vijf jaar geleden met haar gezin een huis betrok aan 
de IJssellaan. Haar tongval verraadt een Limburgse komaf, maar 
dat is al even geleden. Haar vorige woonplaats was Utrecht. 
Daar maakte ze de switch van ambtenaar naar kunstenaar. In de 
sociale leefbaarheidsprojecten kon zij “haar ei niet kwijt. Ik kon er 
voor mijn gevoel te weinig een eigen bijdrage aan geven.” 
 
Documentairefotografie 
Ze volgde eerst een cursus documentairefotografie en daarna 
een tweejarige fotografieopleiding. Vervolgens een jaar aan de 
kunstacademie. Met die ervaring en haar fascinatie voor mensen 
en hun afkomst, ging ze aan de slag in de Rivierenwijk in Utrecht, 
waar ze toen woonde. “Je wordt getekend door je geschiedenis 
en waar je vandaan komt” zegt Janssen. Ze fotografeerde 
bewoners en schreef hun levensverhalen op en werd getroffen 
door de kwetsbaarheid én de kracht van veel bewoners, voor wie 
leven vaak vooral óverleven is. (De verhalen en foto’s van dit 
project zijn vanaf 1 oktober te zien en te beluisteren in het 
Nederlands Volksbuurtmuseum in Utrecht.) 
 
Free Wildernis 
Inmiddels is Saskia aan het werk in oud-Achterwillens voor haar 
multimediaproject met als werktitel Free Wildernis. Wildernis, 
omdat de naam van de polder Willens (Achter-, Voor- en 
Middenwillens) verband zou houden met de wildernis in dit 
gebied, vóór het zo’n 1000 jaar geleden werd ontgonnen. 
 
Ze werkt als een artist in residence ín de wijk “Ik wil er zoveel 
mogelijk zijn’. Dit is de werkwijze die ze vanuit haar studie 
culturele antropologie kent. Vanuit haar atelier in het voormalige 
Woonpartnerskantoor kijkt Janssen op de flats die haar 
inspireren. Ze noemt de renovatie die Woonpartners begonnen is 
‘de transformatie van de Romeinse lusthof. Toepasselijk met het 
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oog op het thema van Gouda 750: verleden, heden toekomst.” 
 
Wat ziet ze toch in de verpauperde portiekflats?  
“Ik werd getroffen door de pastelkleuren en de reflecties van de 
bomen op de muren en tegelijkertijd zag ik ook de wat 
verpauperde uitstraling door de algenaanslag op de flats. Bij een 
helderblauwe lucht is het contrast nog groter. Ik ben er als 
fotograaf van gaan houden en ben op zoek naar de schoonheid 
die hier ook is, het mooie. De mensen hier komen overal 
vandaan, ik sprak er al uit Iran, Afghanistan, Marokko, Frankrijk. 
Ik wil van hen weten, wat maakt dat zij zich hier thuis voelen.” 
 

Tempel 
Ze is van plan om de foto’s, 
video’s en misschien ook wel 
geluidsopnamen in de buurt te 
laten zien. Ze heeft bij 
Renovatiebedrijf Smits een 
partij gele Trespa platen, 
inclusief de roze Romeinse 
zuilen, die van de flats 
afkomen losgepraat. “Mijn plan 
is om daar een tijdelijke 
buurttempel van te maken op 
een grasveld tussen de flats, 
waarin ik mijn werk kan 
presenteren en waarin er ook 
ontmoeting en gesprek plaats 
kan vinden en wie weet wat er 
vandaaruit nog kan ontstaan”. 
 
Maar het kan ook nog iets 

anders worden. “Kunst is voor mij niet alleen wat in een museum 
aan de muren hangt. Het is een proces. Ik laat me inspireren 
door de mensen en hoe ze (samen)leven en in dit proces krijgen 
mijn ideeën langzaam vorm. Het ontstaat in plaats van dat ik het 
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van tevoren bedenk.” Dus loopt zij rond en spreekt 
buurtbewoners aan om hun verhaal te horen. Dat gaat met de 
een makkelijker dan met de ander: “Ik tref soms ouderen die de 
taal slecht spreken”.  
 
Multimedia 
Saskia betrekt ook andere kunstenaars bij haar werk. Zo schreef 
Wanda Micke een gedicht over de buurt en doet ook de uit Iran 
afkomstige en in Gouda wonende performance kunsterares 
Astera Mortezaiy mee aan het project. “Misschien ga ik ook nog 
iets doen met de kinderen, iets met ridderspelen ofzo”, zegt ze 
enthousiast, “de straatnamen hier verwijzen naar Middeleeuwse 
ridderspelen.” 
 
Volg haar vorderingen op haar website saskiajanssenworks.nl. 
Wat het ook wordt, de buurt heeft het goed getroffen met zo’n 
betrokken kunstenaar. En ze heeft tot de zomer van 2022 de tijd 
om al haar plannen uit te voeren. Ik verheug me er nu al op. 
Gerda den Hollander 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingezonden mededeling 

  

https://saskiajanssenworks.nl/works-in-progress/
https://saskiajanssenworks.nl/works-in-progress/
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Belangrijke telefoonnummers  
 

Wijkagenten Fuat Arslan/Bob Verschuren   0900 - 88 44 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem:  14 01 82 

Voor alles 'zonder zwaailicht’ en voor informatie en advies: 

Algemeen nummer Politie:     0900 - 88 44 

Spoed, heterdaad, levensbedreigende 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 (openbare ruimte, afval (incl. grofvuil, klein chemisch afval, 

papier)       0182 - 54 75 00 

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

Sociaal Team Noord (0-100+) 088 - 900 43 21 

De Papierwinkel   088-9004321 

Mozaïek Wonen   0182 - 69 29 69 

WoonPartners   0182 - 64 64 64 

Buurtbemiddeling Kwadraad 0182 - 58 49 22 

Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00 

(buitenkantoortijd) 

CJG     088 - 254 23 84 (8.30 – 17.00)   

Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088 - 308 35 35 (9.00 – 17.00) 

Kindermishandeling   0800 - 2000 (gratis, 24 uur) 

Huiselijk geweld   0800 - 2000 (gratis, 24 uur) 

Hygiëne en gezondheid  088 - 308 32 00 

Bureau Discriminatiezaken  0800 - 321 86 86 (gratis) 

mailto:meldpunt@gouda.nl
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