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Jaarverslag 2007   Wijkteam Plaswijck

Het Wijkteam Plaswijck is begin 2000 ingesteld door de Gemeenteraad van Gouda. Het 
bestaat uit betrokken bewoners uit Plaswijck, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de 
wijk. Doel is om te helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid. We proberen dat op 
een constructieve wijze te doen, samen met bewoners, bewonersverenigingen, bedrijven, 
gemeente, politie, scholen, woningcorporaties, politieke partijen en welzijnsorganisaties.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Wijkteam 
Plaswijck in 2007. Het is immers een goede zaak als een Wijkteam verantwoording aflegt 
over wát ze doet en wáárom ze dat doet. Tegelijk noemen we ook een paar zaken, die 
ons in het verslagjaar zijn opgevallen. 

Wat vindt de burger eigenlijk zelf belangrijk ... ?

De gemeente is voor het Wijkteam een belangrijke partner. Het Wijkteam is er zich van 
bewust, dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zo moet de gemeente 
zorgen voor het collectieve belang, zoals veiligheid, huisvesting en onderwijs. Tegelijk 
moet de gemeente óók rekening houden met gerechtvaardigde belangen van individuele 
burgers en in redelijkheid en billijkheid een besluit nemen. 
Het is daarom goed om voor ogen te houden wat “de” bewoner belangrijk vindt. Uit een 
landelijke TNS NIPO enquête kwam naar voren, dat burgers vooral willen dat het veilig is 
op straat en dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De gemeente moet zorgen voor 
veiligheid,  een  goede  woonomgeving,  dat  het  geen  bende  wordt  op  straat,  parkeer-
voorzieningen, goede fietspaden en straten, een schoon schoolplein en dat soort zaken. 
Verder bleek uit de enquête, dat verreweg de meeste mensen zichzelf in de eerste plaats 
als 'wijkbewoner' zien. Ook kwam naar voren, dat gemeenten meer moeten doen aan 
inspraak en democratie. Burgers hebben het gevoel dat hun wensen er niet toe doen en 
dat inspraakbijeenkomsten weinig zin hebben. 

Volgens de onderzoeker van het TNS Nipo voelen veel  burgers zich al  met al  weinig 
verbonden met de gemeente. Ze zoeken het vooral dicht bij huis. Datzelfde probeerde het 
Wijkteam Plaswijck te doen: dicht bij huis blijven en zorgen voor een zo leefbaar mogelijk 
wijk. Onze speerpunten waren:

 Aandacht van politiek en politie voor de ernstige veiligheidsproblemen in sommige 
delen van Plaswijck. 

 Meehelpen  bij  een  mooi  openbaar  gebied,  vooral  bij  de  invulling  van  het 
Groenbeheerplan Plaswijck en de nieuwe organisatie van de wijkschouwen.

 De banden weer opbouwen met de ca. 20 bewonerscommissies en –verenigingen 
in de wijk. 
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Sociale veiligheid: op sommige plaatsen in de wijk ontoelaatbare overlast

Veilig wonen en leven in Plaswijck is voor het Wijkteam zeer belangrijk. De overlast van 
groepen jongeren was (en is  nog steeds) op sommige plaatsen in  de wijk  helaas  te 
ernstig.  Het  gaat  om bedreigend  en intimiderend  gedrag van jongeren,  waardoor  de 
leefbaarheid te veel wordt aangetast. De politie doet wat ze kan, maar kan niet altijd 
overal tegelijk zijn. 
Het Wijkteam heeft daarom bij herhaling bij politiek, bestuur en ambtenaren aandacht 
gevraagd  voor  de  structurele  problemen  in  de  wijk.  Het  gaat  dan  vooral  om  de 
Burgenbuurt, een deel van de Riet- en Veenzoom, een deel van de Lustenbuurt en om de 
omgeving van het Winkelcentrum. Gelukkig heeft de gemeente in 2007 nieuwe stappen 
gezet. Nodig blijft echter een integrale aanpak van gemeente, politie, woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties en Wijkteam. 

Waar nodig helpt het Wijkteam mee. We zijn begonnen met de speelplaats Trompenburg. 
Na  zeven  jaar  overlast  werd  het  tijd  voor  een  daadwerkelijke  aanpak.  De  direct 
omwonenden zijn uitgenodigd en samen met Cyclus en de Gemeente Gouda is begonnen 
met het nemen van fysieke maatregelen. Zo is het hoge groen fors uitgedund, zodat het 
geen schuilplaats of hangplek meer is. Alles is nu duidelijk zichtbaar, ook door een extra 
lantaarnpaal.  Extra struiken en hekwerk langs de randen moet eveneens zorgen voor 
minder  overlast.  Nog niet  alles  is  klaar,  maar  een begin  is  gemaakt.  Op deze plaats 
overigens  een  compliment  voor  de  omwonenden,  die  zijn  blijven  aandringen  op  een 
leefbare omgeving en dit steeds gemeld hebben bij het meldpunt en de politie. 
Mochten  deze  maatregelen  echter  toch  niet  werken,  dan  moet  de  politiek  haar 
verantwoordelijkheid  nemen  en  -ondanks  alle  bezwaren-  besluiten  deze  speelplek  te 
verplaatsen. 

Ook bij andere overlastplaatsen in Plaswijck zijn omwonenden benaderd en uitgenodigd. 
Doel van deze bijeenkomsten is om de problemen en feiten te inventariseren en om te 
kijken welke ideeën en oplossingen er mogelijk zijn. 
Verder is samen met Factor-G gestart met het maken van een  Actieplan Burgenbuurt 
Veilig , met daarin 27 concrete actiepunten om op te pakken. In 2008 zal dit plan in ieder 
geval op hoofdlijnen een uitwerking moeten krijgen.
Met de nieuwe jongerenwerker Youssef Kalai zijn de eerste contacten gelegd. Samen met 
hem (en 'zijn' jongens) zoeken we naar geschikte locaties voor pannaveldjes. 
Tenslotte is als opvolger van de Klankbordgroep de Werkgroep Plaswijck Veilig ingesteld. 
De  bedoeling  is  dat  klachten,  ervaringen  en meningen  van  burgers  zo  veel  mogelijk 
terugkomen  in  beleid  en  aanpak.  Met  betrokken  bewoners  uit  de  wijk  willen  we  de 
ontwikkelingen kritisch volgen, maar ook de gemeente en politie waar mogelijk helpen. 

Wat overigens opviel is het verschil in taalgebruik en beleving tussen enerzijds wat de 
gemeente zegt over het veiligheidsbeleid (“het gaat steeds beter!”) en anderzijds wat 
bewoners zeggen die direct te maken hebben met overlast (“het wordt steeds erger!”). 
Het zijn twee werelden die te ver uit elkaar liggen. Het is een belangrijke taak voor het 
Wijkteam Plaswijck om dat verschil te signaleren.

De eerste stappen in de goede richting zijn gezet, en dan vooral de erkenning dat óók in 
Plaswijck sprake is van grote problemen. Dit  wil  niet zeggen dat de oplossing binnen 
bereik  is.  Daarvoor  is  de  overlast  op  sommige  plekken  in  de  wijk  te  ernstig  en  te 
hardnekkig. Er zal stap voor stap moeten worden gewerkt om sommige buurten veiliger 
te maken. 
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“Groenbeheerplan Plaswijck”: een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten

Een ander belangrijk speerpunt voor het Wijkteam was het meehelpen bij  het nieuwe 
Groenbeheerplan Plaswijck. Dit plan gaat over het geplande groot onderhoud van het vele 
groen in Plaswijck. 

Plaswijck is destijds opgezet als een ‘groene wijk’. Het is nog steeds een mooie wijk. Je 
hoort ook van mensen dat ze in deze wijk zijn gaan wonen juist vanwege het vele groen. 
Maar tegelijk is na ruim 30 jaar het groen aan een opknapbeurt toe. Veel bomen raken 
aan het eind van hun levensduur. Ook zijn bijvoorbeeld grasveldjes weggezakt en zijn 
bossages dichtgegroeid, waardoor het zwerfafval zich gemakkelijk ophoopt. De gemeente 
is daarom begonnen met het opstellen van een  Groenbeheerplan Plaswijck. Maar niet 
nadat  eerst  de  bewoners  zelf  waren gehoord!  De  gemeente  Gouda  en het  Wijkteam 
Plaswijck hebben daartoe een aantal bewonersavonden gehouden over het nieuwe plan. 
Door de landschapsarchitect en buro NOK zijn bewoners en scholen geïnterviewd. Doel 
was om te horen wat de Plaswijkckers zelf belangrijk vinden. Gezien de grote opkomst en 
de vele nuttige reacties zijn de bijeenkomsten zonder meer succesvol verlopen. 

Een paar conclusies: alle mensen waarderen het groen in Plaswijck, maar maken zich 
zorgen omdat  het  openbaar  gebied  achteruit  gaat  en het  groen rommelig  wordt.  De 
scholen die in het groen liggen kunnen het groen weinig benutten omdat het zo vies is en 
slecht onderhouden wordt. Ook waren er veel klachten over het onzorgvuldige onderhoud 
door  de  onderaannemers  van  Cyclus.  Meermalen  is  door  bewoners  gezegd,  dat  het 
beheer en onderhoud van het groen veel beter moet. Zoals het nu gaat is het zonde van 
het geld en geeft het veel ergernis. Tenslotte maakten bewoners nogmaals duidelijk, dat 
het mooie Noorderhout speciale aandacht moet krijgen. Alle reacties zijn verzameld en 
waar mogelijk meegenomen in het plan. 

Het mag nogmaals gezegd worden: het Wijkteam Plaswijck vindt het zeer positief dat de 
Gemeente  Gouda  eerst  met  de  bewoners  gaat  praten  voordat  er  plannen  gemaakt 
worden. Een schoolvoorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Een compliment is 
dus zeker op zijn plaats aan de heer Franken van de Gemeente Gouda en aan de heer 
Ykema, de landschapsarchitect. De vervolgtrajecten van het Groenbeheerplan Plaswijck 
lopen overigens in 2008 nog door. 

Openbaar gebied: aanpassingen in beleid en uitvoering kosten tijd

Een goed onderhouden openbaar  gebied vindt  iedereen belangrijk.  Daarom heeft  het 
Wijkteam hieraan extra aandacht besteed. De situatie is niet zorgwekkend in Plaswijck, 
maar op een aantal punten moet het volgens ons wel beter. 

Het Wijkteam Plaswijck heeft bijvoorbeeld de indruk gekregen, dat de afhandeling van 
klachten of meldingen door het Meldpunt Openbaar Gebied niet beter is geworden. In 
2008 zullen we dat (moeten) gaan uitzoeken.
Ook de ervaringen met het nieuwe hondenbeleid zijn nog niet helemaal honderd procent. 
Aan de wijkteams is door de gemeente om een evaluatie gevraagd. Wijkteam Plaswijck 
heeft mede gezien de reacties van bewoners (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) 
én van de enquête die het Wijkteam hierover heeft gehouden zeven aandachtspunten 
doorgegeven. In 2008 zal het hondenbeleid aandacht moeten blijven krijgen. Het zal dan 
vooral gaan om beter handhaven en het plaatsen van meer prullenbakken.
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Verder maakte de wijkschouw in Plaswijck van april duidelijk, dat er hier en daar wel wat 
moet  gebeuren.  Over  het  algemeen  ziet  het  beeld  er  redelijk  goed  uit:  de  21 
schouwpunten  zijn  8x met  een A,  10x met  een B en 3x met  een C beoordeeld.  De 
beoordeling loopt van A tot E. Een A wil zeggen dat een openbaar gebied van goede tot 
zeer goede kwaliteit is (bijvoorbeeld goed onderhouden en schoon), een E wil zeggen dat 
het gaat om een slecht onderhouden, rommelige of lelijke omgeving. Het streven van de 
gemeente is om de leefomgeving op een B-nivo te krijgen. Dat is in Plaswijck dus redelijk 
goed gelukt. We hebben zelfs acht A’s behaald. Maar de 3 C’s liggen onder het streefnivo. 
Bovendien kan en moet het op een aantal specifieke punten beter. Op het gebied van 
asfaltverhardingen  blijkt  dat  er  in  onze  wijk  nog  veel  werk  te  verrichten  is.  Ook  de 
watergangen scoren in onze wijk helaas minder goed.

In het verslagjaar heeft het Wijkteam met de Gemeente en Cyclus een eerste constructief 
overleg gehad over hoe we kunnen werken naar een verbetering. Zoals het er nu naar 
uitziet gaan we bijvoorbeeld in 2008 beginnen met drie soorten schouwen in Plaswijck. De 
wijkschouw met 'vaste' schouwpunten blijft. Dit zijn ca. 130 vaste meetpunten in heel 
Gouda,  die  elk  jaar  opnieuw  worden  gecontroleerd.  Daarnaast  komen  er  'flexibele 
wijkschouwen'.  Plaats  van  de  schouw  wordt  pas  vlak  voor  de  controle  zelf  bekend 
gemaakt en ze komen meer verspreid door de wijk. De bedoeling is dat het Wijkteam met 
een voorstel komt voor deze flexibele schouwpunten. Ook nieuw worden waarschijnlijk de 
'buurtschouwen'. De naam zegt het al, die worden meer en regelmatiger op buurtniveau 
gehouden. Bewoners(organisaties) lopen dan zelf met medewerkers van Cyclus door de 
buurt heen. Deze nieuwe opzet moet zorgen voor een mooi en goed onderhouden wijk. 

Een  andere  'openbare  gebiedszaak'  die  het  noemen  waard  is,  was  de  drukbezochte 
informatieavond die Gemeente en Wijkteam samen organiseerden over de voorgenomen 
plaatsing van ondergrondse vuilcontainers. Deze avond heeft zeker bijgedragen aan een 
betere afstemming tussen gemeente en bewoners. Ook zijn de vele reactieformulieren die 
bewoners tijdens deze avond hadden ingediend door de gemeente beantwoord. 

Verder was er een zinvol voor-overleg met de gemeente over de voorgenomen wijziging 
van het  bestemmingsplan in  Plaswijck.  Een bestemmingsplan is  een officieel  juridisch 
document, waarin voor elk stukje van de gemeente staat wat de bestemming mag zijn. In 
een  bestemmingsplan  staat  dus  waar  woningen  mogen staan,  waar  scholen,  horeca, 
groenvoorzieningen,  winkels,  enzovoorts.  Gemeente,  burgers en bedrijven mogen niet 
zomaar van een bestemming afwijken. De eerste indruk was dat er in onze wijk geen 
schokkende  veranderingen  zijn  te  verwachten.  De  definitieve  wijziging  van  het 
bestemmingsplan zal in 2008 plaatsvinden. 

Ook  is  het  Wijkteam  bezig  geweest  met  het  opstarten  van  de  Werkgroep  Plaswijck 
Schoon en Heel. De naam zegt al wat de bedoeling is. In de werkgroep komen positief-
kritische  bewoners  en  bedrijven,  die  gaan  meedenken  met  de  ambtenaren  van  de 
Gemeente  en  Cyclus.  Onderwerpen  zijn  -onder  andere-  de  organisatie  van 
buurtschouwen, schoonmaakactie basisscholen, inventarisatie  zogenaamde ‘donkere en 
kwalijke  plekken’  (DKP’s)  in  de wijk  en het  hondenbeleid.  Doel  is  uiteindelijk  om én 
samen én op een constructieve wijze te zorgen voor een blijvend mooie wijk.
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Bewonerscommissies en bewonersverenigingen: opbouwen contacten

Het opbouwen van goede contacten stond dit jaar ook centraal op een ander vlak. 

Er zijn in Plaswijck namelijk ca. 20 bewonerscommissies en bewonersverenigingen actief. 
Deze  verenigingen  zijn  net  als  het  Wijkteam  bezig  met  het  verbeteren  van  de 
leefbaarheid en met het behartigen van de belangen van hun achterban. Het leek het 
Wijkteam daarom een goede zaak om met elkaar kennis te maken. In oktober was de 
eerste kennismakingsbijeenkomst.
Tijdens  deze  drukbezochte  bijeenkomst  heeft  ieder  zijn  en  haar  wensen  en  ideeën 
toegelicht. In ieder geval is afgesproken dat we elkaar meer zullen informeren. Dat is 
alleen al nodig vanwege alle plannen die de gemeente heeft. Denk bijvoorbeeld alleen al 
aan het mobiliteitsplan en de voorgenomen sluiting van buurthuizen.  Het was zonder 
meer een positieve bijeenkomst. Met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten wil 
het Wijkteam ook de komende jaren verder bouwen aan een positieve en constructieve 
relatie met bewonersverenigingen in de wijk. Hoe meer betrokken bewoners, hoe beter 
dat voor de wijk Plaswijck is. 

Bouwplannen: dat kan en moet echt beter

Helaas waren er ook zaken die relatief (te) veel tijd en ergernis hebben gekost.

Laten we voorop stellen, dat hulpbehoevende mensen recht hebben op een fatsoenlijke 
huisvesting. Zo is er ook in onze wijk een nieuw zorgcentrum nodig (Het Baken) of 18 
nieuwe huizen voor mensen met een beperking en een zorgsteunpunt (project Boegpad). 
Daar  kan geen misverstand over  bestaan.  Tegelijk  betekenen bouwplannen vaak ook 
hinder voor omwonenden: bouwverkeer, minder uitzicht, waardedaling van het eigen huis 
of verbouwingsschade. We leven nu eenmaal in een volgebouwde wijk. Collectief belang 
en individueel belang willen dan wel eens botsen. Om alles in goede banen te houden zijn 
er daarom wettelijke spelregels waaraan gemeente, projectontwikkelaars en burgers zich 
moeten houden.

Maar toch. In de praktijk blijkt dat je als burger (en als Wijkteam) van goede huizen moet 
komen wil je bouwplannen echt nog veranderen. Alleen al de bezwaarprocedures zijn vrij 
ingewikkeld.  Een  ander  probleem  is  dat  er  vaak  meer  partijen  zijn:  gemeente, 
opdrachtgever, projectontwikkelaar, aannemer en bouwer. Bij het Boegpad bijvoorbeeld 
zag je dat ze allemaal naar elkaar wijzen als het er om gaat wie de bewoners fatsoenlijk 
moet informeren. Bij het Baken bleek weer dat de informatie er wel is, maar dat er bij de 
werkzaamheden te veel zaken misgaan zoals grote schade aan een huis door het heien en 
asbestplaten die in de open lucht in kleine stukken worden getrapt ....  

De voorbereidingsprocedure voor de verbouwing van de Riethoek (“De Prinsenhof”) lijkt 
wel goed te zijn gegaan. Voor de verbouwing van de Cirkel geldt hetzelfde. 

Maar terugkijkend moet het Wijkteam constateren, dat in de praktijk bouwplannen de 
burgers en bedrijven te veel tijd en ergernis kosten. Het zou al veel helpen als gemeente, 
opdrachtgever en/of projectontwikkelaar tijdig iedereen informeren en bij voorkeur niet in 
de vakantieperiodes. Het punt van de bouwplanprocedures zal daarom in het nieuwe jaar 
zeker worden opgepakt, ook al omdat er een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening 
komt met andere (betere?) juridische spelregels. 
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'Revitalisering' Winkelcentrum Bloemendaal gaat beginnen

Wat ook steeds  meer  aandacht  zal  krijgen  is  de  verbouwing  van het  Winkelcentrum 
Bloemendaal, want in 2007 is dan echt begonnen met de 'revitalisering'. 

In dit project participeert het Wijkteam samen met een aantal andere partners in de wijk. 
Er  is  twee  keer  een  vooroverleg  geweest  (met  onder  andere  gemeente,  project-
ontwikkelaars,  winkeliers  en Wijkteam),  namelijk  over  het  bouwplan  zelf  en over  het 
openbaar  gebied.  Alle  partijen  konden  zo  in  goed  overleg  elkaars  bevindingen  en 
suggesties delen. Verder heeft het Wijkteam een zienswijze ingediend over het bouwplan. 

In december was er een zeer drukbezochte informatieavond over de herinrichting van het 
openbaar  gebied.  Het  tijdig  en  adequaat  informeren  van  belanghebbenden  en 
omwonenden is voor het Wijkteam Plaswijck altijd een essentieel punt. De hoeveelheid 
bezwaarschriften maakte duidelijk, dat er bij de mensen veel zorgen zijn over vooral de 
veiligheid tijdens de verbouwing en verder over de leefbaarheid van hun woonomgeving 
na de realisatie. Het Wijkteam zal de ontwikkelingen daarom blijven volgen. 

Op 4 juli is het Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. Achtergrond hiervan is het 
nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda. Het Winkelcentrum Bloemendaal is één 
van de eerste projecten die een KVO-keurmerk heeft gekregen. Alle partijen, waaronder 
het  Wijkteam,  hebben  afgesproken  dat  ze  zullen  gaan  samenwerken  om  het 
winkelcentrum schoner en veiliger te krijgen. Daarvoor geeft het Keurmerk één ster. Maar 
alle partijen zullen natuurlijk proberen om meer sterren te krijgen. Dan gebeurt als het 
winkelcentrum daadwerkelijk schoner en veiliger wordt. 

Evaluatie Wijkaanpak: in 2007 veel papier, 2008 graag de resultaten

In 2007 is ook de Evaluatie Wijkaanpak gestart. Centraal stond hoe de leefbaarheid en de 
sociale samenhang in de wijken beter kan. De evaluatie heeft redelijk veel tijd gekost. De 
Evaluatie  is  nog  niet  klaar,  maar  één  van  de  conclusies  wordt  dat  gemeente, 
woningbouwcorporaties,  politie,  scholen,  wijkteams  meer  moeten  gaan  samenwerken. 
Het € 3 budget en het adviesrecht van wijkteams blijven bestaan. 
Uit het onderzoek kwam overigens naar voren, dat belangrijk is “het in beeld krijgen van 
de vragen uit de wijk door goed te luisteren naar de bewoners”. Daar is het Wijkteam 
Plaswijck het helemaal mee eens. Sterker, dat was in het verslagjaar al een belangrijk 
uitgangspunt voor ons. Het is niet zo dat de burger in alles meteen zijn zin kan krijgen, 
maar als meer mensen tegelijk iets signaleren is dat meestal wel de moeite waard om uit 
te zoeken. 
Tenslotte  was een conclusie  uit  het onderzoek, dat  de gemeente meer vraag-,  klant- 
en/of burgergericht moet gaan werken. Ook niet verkeerd natuurlijk. Teleurstellend is dan 
wel, dat de nieuwe functie van wijkmanager waarschijnlijk niet doorgaat. 

Het  blijft  voor  het  Wijkteam  Plaswijck  overigens  onbegrijpelijk  dat  er  zo  weinig 
wijkcoördinatoren zijn. Er was in 2007 opnieuw onderbezetting en vacature's worden nog 
steeds  niet  ingevuld.  Dit  terwijl  de  stortvloed  aan  'regelzaken'  die  op  gemeente  en 
Wijkteam  afkomen  juist  vragen  om  voldoende  bemensing  in  de  frontlinie.  Het  gaat 
bovendien vrijwel altijd ook om zaken die direct bijdragen aan de leefbaarheid. 

6



Belangenbehartiging: zienswijzen én natuurlijk bewonersavonden!

Naast deze speerpunten waren er natuurlijk ook de 'lopende' zaken. 

Zo heeft het Wijkteam Plaswijck in 2007 in totaal 56 keer met een officiële brief, advies of 
zienswijze  een  reactie  gegeven,  dan  wel  is  bij  een  officiële  bijeenkomst  of  overleg 
aanwezig geweest. Het adviesrecht vormt één van de belangrijkste instrumenten van een 
wijkteam. Net zo belangrijk is overigens het (voor)overleg met de ambtenaar. Juist dan 
kunnen  aandachtspunten  of  verbeteringen  worden  ingebracht,  ten  voordele  van  alle 
partijen én de wijk.

Niets beters dan een druk bezochte bewonersavond! Vragen, opmerkingen, klachten en 
suggesties  van  bewoners  kunnen  direct  aan  de  verantwoordelijke  ambtenaar  worden 
doorgegeven. Bewoners kunnen ook nuttige en praktische punten inbrengen, waar de 
gemeente weer haar voordeel mee kan doen. Omgekeerd kan de gemeente haar plannen 
toelichten en eventuele misverstanden wegnemen. Kortom, waar mogelijk organiseerde 
het Wijkteam Plaswijck dan ook bewonersbijeenkomsten, zoals over het groenbeheerplan, 
de  overlast  in  bepaalde  buurten  en  de  voorgenomen  locaties  van  de  plaatsing  van 
ondergrondse vuilcontainers. De meeste bijeenkomsten vonden plaats in  De Buurtstee, 
letterlijk en figuurlijk het buurtcentrum van de wijk. 

Het € 3 euro budget: zorgen voor sociale samenhang 

Vanaf 2004 krijgt elk Wijkteam van de gemeente Gouda een zogenaamd € 3 euro budget 
ter beschikking. Het budget per Wijkteam is het aantal inwoners in een wijk x € 3 euro. 
Omdat er in Plaswijck ca. 13.000 mensen wonen, is het totale bedrag dat voor de wijk 
beschikbaar is bijna € 40.000. In 2007 zijn er in totaal 19 aanvragen ingediend. Daarvan 
zijn er 11 toegekend. In totaal is voor € 26.000 uitgekeerd. Iedereen kan een aanvraag 
indienen voor een bijdrage uit dit budget. Het belangrijkste criterium voor een bijdrage is 
dat een idee, project of activiteit moet bijdragen aan de sociale leefbaarheid van de wijk. 
De aanvraag moet verder draagvlak in een buurt of straat hebben en passen binnen het 
gemeentelijk beleid. Wanneer er een aanvraag binnenkomt bij het Wijkteam betekent dat 
altijd,  dat  er  een  activiteit  is  bedacht  …  dus  dat  buurtbewoners  bezig  zijn…!  In 
verschillende Plaswijkbomen is verslag gedaan van de ingediende aanvragen. 

Communicatie voor burgers én Wijkteam zelf belangrijk

De PlaswijckBoom, de wijkkrant van het Wijkteam, is in 2007 4x verschenen. De oplage is 
momenteel 5.500 exemplaren. De wijkkrant heeft volgens ons twee functies. In de eerste 
plaats burgers en bedrijven informeren over wat er speelt in 'hun' wijk. Dat spreekt voor 
zich. Maar in de tweede plaats óók om onszelf te 'verantwoorden'. Juist omdat we niet 
zijn gekozen of aangesteld, is het zaak om te laten zien wie we zijn, wat we doen en 
waarom we het doen. We merken dat de PlaswijckBoom in de lift zit. Vooral het aantal 
aanvragen voor een advertentie neemt sterk toe. 
Er verschenen verder 7 afleveringen van het PlaswijckNieuws. Deze digitale nieuwsbrief 
informeert bewoners over een speciale gebeurtenis of vraagt aandacht voor een bepaald 
onderwerp. 
Veel aandacht is ook besteed aan een ander beheer en een nieuwe menustructuur van de 
website www.wijkteamplaswijck.nl. De inhoud is helemaal opnieuw opgebouwd. 
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Interne zaken: een nieuwe start

Wat in 2007 ook redelijk veel tijd heeft gekost was het opnieuw inrichten van de interne 
organisatie van het Wijkteam. 

Om te  beginnen  is  er  een nieuw Huishoudelijk  Reglement  opgesteld.  Ook al  zijn  we 
vrijwilligers,  een Wijkteam is  niet  vrijblijvend.  Het is  altijd  goed om duidelijk  vast  te 
leggen hoe je met elkaar samenwerkt en wat de spelregels zijn. Het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement is voor iedereen zichtbaar op onze website. 
Verder  is  in  2007  een  aantal  financiële  zaken  geregeld,  er  kwam  een  nieuwe 
samenstelling van het dagelijks bestuur en de contacten met ambtenaren in het veld zijn 
weer aangehaald. De contacten met hen zijn gelukkig zonder uitzondering goed.

Ook is in 2007 een begin gemaakt met 5 nieuwe werkgroepen. Een werkgroep behandelt 
een aandachtsgebied dat voor de leefbaarheid van de wijk belangrijk is. Ook bewoners, 
bewonersverenigingen, scholen en organisaties uit de wijk kunnen deelnemen. Sterker, 
dat is zelfs de bedoeling. Ingesteld zijn “Plaswijck Groen” (zorgen voor een blijvend mooie 
groene wijk), ”Noorderhout” (meedenken bij het onderhoud, beheer en inrichting van dit 
speciale gebied, zoals het behouden van de ecologische waarde),  ”Plaswijck Schoon en 
Heel”  (samen met bewonersorganisaties, de gemeente en Cyclus op een constructieve 
wijze  zorgen  voor  een  goed  onderhouden  openbaar  gebied),  ”Plaswijck  Veilig”  (een 
leefbare wijk is in de eerste plaats een veilige wijk: samen met bewoners waar mogelijk 
de gemeente en politie  helpen bij  het  bereiken van een zo veilig  mogelijke  wijk)  en 
”Plaswijck Verkeer” (het verkeers- en mobiliteitsbeleid volgen en zorgen voor veiligheid).

Wat de personele wijzigingen betreft, Margot de Brabander (als voorzitter), Chris Berlijn, 
Kees Thieme en Annemarie Feilzer beëindigden hun werkzaamheden voor het Wijkteam. 
Eerder had Albert Dijkema besloten het na jaren trouwe dienst het rustiger aan te gaan 
doen. Het Wijkteam is hun allen erkentelijk voor hun inzet en voor hun betrokkenheid bij 
de wijk. Als nieuw lid is Gerrit Fikkert toegetreden, afkomstig uit de Lustenbuurt, zodat 
het Wijkteam eind 2007 bestond uit 7 leden.

Voor de ondersteuning vanuit Factor-G konden wij rekenen op een nieuwe wijkconsulent, 
Renate Ebner. Onze vorige wijkconsulent Marten van Harten kreeg een ander Wijkteam 
onder zijn hoede. Marten danken wij  voor zijn ondersteuning.  Het Wijkteam Plaswijck 
besloot dat de wijkconsulent zich volledig moest richten op het thema 'veiligheid'. Renate 
is dus aanwezig geweest bij alle bewonersbijeenkomsten over veiligheidsproblemen. Een 
ander mooi resultaat was de start van het Actieplan Burgenbuurt Veilig, een gezamenlijk 
project van Factor-G en Wijkteam Plaswijck. Verder ondersteunde Renate het Wijkteam 
met allerhande zaken en was zij een zinvol 'klankbord'.

Onze contactpersoon bij de gemeente Han Bruinink (de “wijkcoördinator”) nam afscheid. 
Hij was door de gemeente slechts voor een bepaalde tijd op interim basis aangetrokken. 
De  nieuwe  wijkcoördinator  is  John  van  Dijk,  die  vanwege  de  onderbezetting  op  zijn 
afdeling onze wijk moet combineren met drie andere wijken .... John draait inmiddels 
mee  alsof  hij  al  jaren  met  het  Wijkteam  samenwerkt,  altijd  een  goed  teken. 
Wijkcoördinator en Wijkteam kunnen snel schakelen en zaken oppakken. Dat is toch de 
basis voor een succesvolle wijkaanpak. 

Ook Reijn van der Niet zijn wij weer erkentelijk voor zijn zorgvuldige coördinatie van het 
€ 3 euro budget. 
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Gelukkig bleef ook in 2007 Irene Tielman weer het Wijkteam ondersteunen. Ze is alleen 
al  door  haar  ervaring  en  kennis  van  grote  waarde,  in  het  bijzonder  tijdens  de 
vergaderingen. Verder helpt ze waar nodig met de allerhande hand- en spandiensten, 
waar nooit tijd voor is maar die wel gedaan moeten worden. 

En natuurlijk is een dankwoord op zijn plaats aan alle bewoners en bewonersorganisaties 
die ons dit jaar hebben geholpen met hun meldingen, ervaringen, klachten, suggesties, 
meningen, aanwezigheid en vooral hun steun! Juist met deze directe lijnen uit de wijk kan 
een Wijkteam aan de slag! 

Tenslotte, een positieve gebeurtenis was het bezoek van Burgemeester en Wethouders 
aan Wijkteam Plaswijck. Het College doet dit soort bezoeken regelmatig, om zo een goed 
beeld te krijgen wat er leeft in de wijken. 's Middags was er een fietstocht door de wijk, 
waarbij  we  alle  bijzondere,  mooie  en  typische  maar  ook  overlastplaatsen  in  de  wijk 
hebben laten  zien.  's  Avonds  waren  er  presentaties  over  het  Christelijk-Marokkaanse 
project  ‘Hand-in-Hand’,  over  de  projecten  van  het  €  3  euro  budget  en  over  de 
gezamenlijke schoonmaakactie van de basisscholen in de wijk (1625 kilo vuil opgehaald!) 
door de Plaswijckschool. Wat ons betreft een geslaagde kennismaking.

Plaswijck, een wijk waar het -grotendeels- goed wonen is

Tenslotte: Plaswijck is in Gouda een grote 
wijk,  waar  in  verhouding  veel  mensen 
wonen  op  een  kleine  oppervlakte.  Er 
wonen  ca.  13.000  mensen  in  de  wijk. 
“We” zijn daarmee de grootste wijk. Bijna 
1 op de 5 Gouwenaren woont in Plaswijck. 
Er staan ca. 5.500 woningen in Plaswijck, 
dat is bijna 1 op de 5 woningen in Gouda. 
De gemiddelde leeftijd is iets hoger dan in 
de rest van Gouda, maar bijna een kwart 
van de Plaswijckers is jonger dan 20 jaar. 
Opvallend  is  dat  mensen relatief  lang  in 
Plaswijck wonen. In onze wijk wonen ca. 
6.000  mensen  al  meer  dan  11  jaar  op 
hetzelfde  adres.  Dat  is  45%,  bijna  de 
helft. Dat is vrij  uitzonderlijk als je het vergelijkt met de rest van Gouda. Daar is de 
gemiddelde woonduur veel korter. Het lijkt er op dat men goed woont in deze wijk! 

Het is voor het Wijkteam een mooie taak om Plaswijck ook in de toekomst zo leefbaar 
mogelijk te houden.  De rol van een Wijkteam blijft  volgens ons dan ook die van een 
platform voor betrokken burgers, die op een positief-kritische manier aandacht (moeten) 
vragen voor leefbaarheidszaken in de wijk, met redelijke argumenten, als signaalfunctie 
van wat er leeft bij burgers en bedrijven in Plaswijck. 

Wijkteam Plaswijck, maart 2008,
Corinne Brunnekreef, Gerrit Fikkert, Antonios Mamalingkas, Marlies Nieuwdorp,
Martin Pohlkamp, André Tukker en Marjan Woudstra.
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