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Jaarverslag 2008 Wijkteam Plaswijck

Hierbij ons jaarverslag, met ditmaal veel aandacht aan leefbaarheid en veiligheid. 

1.  Leefbaarheid en veiligheid

We wonen in een prettig en mooie wijk, veel bewoners willen dat ook graag zo houden, 
maar er blijft in sommige buurten sprake van hardnekkige overlast voor bewoners wat 
betreft leefbaarheid en veiligheid.  Onze belangrijkste taak is en blijft  om bij  bestuur, 
ambtenaren, politiek, politie en Factor-G aandacht te vragen voor de situatie in Plaswijck. 
Er waren goede maar ook minder goede ontwikkelingen. 

De situatie in de Burgenbuurt: Trompenburg en Kannenburg
• De  focus  lag  wederom  op  de  Burgenbuurt,  vooral  op  de  Trompenburg.  Na 

anderhalf  jaar  en  zeven  bewonersbijeenkomsten  lijkt  het  er  op  dat  de 
herinrichting van de speelplaats Trompenburg kan worden voltooid. Ook in 2008 
is  hier  door Wijkteam Plaswijck  en omwonenden (de meesten bleven gelukkig 
komen)  veel  energie  in  gestoken,  waarbij  er  goed  is  samengewerkt  met  de 
wijkcoördinator van de gemeente en Cyclus. De wensen van bewoners over de 
herinrichting  zijn  zoveel  mogelijk  meegenomen. Doel  was om de overlast  hier 
waar mogelijk te beperken. De opzet was -vooral- dat het groen en verlichting 
worden aangepast, de speeltuin wordt verkleind, dat er nieuw hekwerk kwam en 
dat er alleen nog speeltoestellen voor kleinere kinderen staan. Ook het toezicht 
van politie en stadswachten waren blijvende aandachtspunten. 

• Het  Wijkteam  Plaswijck  heeft  besloten,  na  overleg  met  de  gemeente,  het 
overschot van het € 3 euro budget van 2008 (ca. € 17.000) voor de laatste fase 
van de herinrichting beschikbaar te stellen. Dit project loopt nog door in 2009.

• Voor het Wijkteam Plaswijck heeft Trompenburg namelijk een symboolwerking. 
Er  is  niet  gezegd  dat  de  overlast  met  de  maatregelen  nu  voorgoed  tot  het 
verleden behoort (dat kan gezien de problematiek in de Burgenbuurt ook niet), 
maar  wel  is  aangetoond  dat  het  mogelijk  is  een  al  jaren bestaand  probleem 
gezamenlijk  aan te pakken.  Het was ook een les voor de aanpak van andere 
overlastplaatsen:  laat  eerst  maar  als  gemeente  zien  aan  bewoners  dat  er 
daadwerkelijk  wat  kan  gebeuren.  Zie  ook  het  verschil  tussen  de  eerste 
bewonersbijeenkomst, waar het ventiel van ongenoegen helemaal openstond, en 
de laatste bijeenkomsten, waar een soort van basis is gelegd om verdere stappen 
te zetten om de leefbaarheid te verbeteren. 

• In  het  verslagjaar  is  er  door  het  Wijkteam,  op  eigen  initiatief,  verder  veel 
aandacht gegeven aan de mogelijk aanleg van een speelplek  Kannenburg. We 
willen liever zelf in de Burgenbuurt onderzoek doen dan dat er 'opeens' plannen 
klaarliggen  die  'alleen'  nog  moeten  worden  afgestemd  met  bewoners.  Het 
Wijkteam heeft er bewust voor gekozen om haar wijkconsulent Sandra Hol daarop 
in  te  zetten.  Zo  is  onderzocht  welke  mogelijkheden  er  zijn  voor  een 
speelvoorziening en/of voetbalveldje. Er was voor ons maar één uitgangspunt: 
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niet zomaar iets aanleggen, maar eerst goed onderzoeken wélke behoefte er wáár 
in de buurt is. Er is door Sandra gericht buurtonderzoek gedaan (deur-aan-deur) 
en  er  zijn  drie  bewonersavonden  gehouden.  De  uitkomst  was  dat  er  toch 
draagvlak is voor een speelvoorziening daar, maar dat er gezien ervaringen uit 
het verleden ook bij een aantal mensen weerstand is. 
We hebben de resultaten van het onderzoek overgedragen aan de gemeente. De 
gemeente  Gouda is  immers  eindverantwoordelijk  en  neemt de  beslissing.  Wel 
blijven we met gemeente in overleg over het inrichtingsplan, bestaande uit enkele 
kleine  speeltoestellen  en  een  trapveldje.  Door  Wijkteam  en  Factor-G  is 
uitdrukkelijk aan de gemeente meegegeven dat de inrichting in eerste instantie 
sober  moet  blijven  en  dat  er  regelmatig  met  bewoners  zal  moeten  worden 
geëvalueerd of de speelvoorziening nog voldoet en of er niet veel overlast komt. 
De inrichting van het speelveldje zal met de bewoners gecommuniceerd worden. 
Dit project loopt nog door in 2009.

Bewonersbijeenkomsten: onvrede en noodzaak van overleg
• Ook de overlast in andere delen van Plaswijck vroeg veel aandacht. Het is de taak 

van  het  Wijkteam,  niet  meer  en  niet  minder,  om te  zorgen  dat  de  signalen, 
klachten, suggesties én goede initiatieven van burgers gericht worden doorgeven 
aan de gemeente en politie. Dat geldt vooral bij de verschillende overlastplaatsen 
in  Plaswijck.  Van alle  bijeenkomsten  en vergaderingen in  2008 hadden  er  25 
betrekking op veiligheid en leefbaarheid, waarvan 15 bewonersbijeenkomsten. 

• Uitgangspunt voor het Wijkteam uitgangspunt is ook dat elke overlastplaats de 
aandacht  krijgt  die  nodig  is,  dus  ook  daar  waar  bewoners  zich  niet  zo  goed 
kunnen organiseren en uiten.  Het kan dus  zijn  dat  het  Wijkteam zegt om de 
prioriteiten  te  verleggen naar  een andere overlastplaats,  ook al  zijn  er  nul-
komma-nul meldingen: vaak is er dan wel degelijk wat aan de hand. In 
2008  zijn  hierover  brieven  gestuurd  naar  politie,  gemeente  en  Cyclus  om 
prioritering en gewenste maatregelen per overlastplaats door te geven.

• Relatief  veel  aandacht was  er  voor  de  overlast  bij  de  Weerestein, 
Lekkenburg/Gildenburg/Leeuwenburg (skatebaan, winkelcentrum), Trompenburg, 
Riet- & Veenzoom, Watergraseiland, Groene Eiland en Waterlustlaan. 

• De  onvrede bij  bewoners zit soms diep, zeker bij  mensen die al zeer lang in 
buurten wonen met verschillende  culturen.  Meneer,  wat  is  er  aan de hand in 
Nederland?  Waarom helpt  de  politie  mij  niet?  Men  heeft  daar  een  duidelijke 
mening over de aanpak van overlast veroorzakende jongeren (samen te vatten 
als  “aanpakken  dat  tuig”).  Het  is  zaak  dat  dit  soort  signalen  serieus  wordt 
genomen en dat er in de communicatie van de gemeente (“Gouda wordt steeds 
veiliger!”) hiermee rekening wordt gehouden. 

• Vrijwel altijd concentreert de overlast zich  op en rond een speelvoorziening. 
Relatief  veel  actiepunten die  uit  de  eerste  bewonersbijeenkomsten naar  voren 
komen gaan over fysieke aanpassingen (groen, verlichting, speelvoorzieningen, 
bankjes,  enz.).  Daarmee kan al  een deel  van de ergernis  en overlast  worden 
weggenomen.  Voor  de  begeleiding  van  aanpak  is  in  2008  als  proef  externe 
ondersteuning ingehuurd. Belangrijk: klachten van bewoners rond een speelplaats 
moet je serieus nemen.
Het is in de eerste fase cruciaal dat bewoners zien dát er wat gebeurt, vaak 
na jaren van letterlijk en figuurlijk niet gehoord te zijn. Een lantaarnpaal erbij? Er 
komt een lantaarnpaal bij. Hoge struiken snoeien? De struiken worden gesnoeid. 
Echte maatregelen kun je pas bereiken als er draagvlak en vertrouwen is, zodat 
mensen zelf zaken gaan oppakken, en dat is er in bij veel mensen in het begin 
niet meer:
“Ach meneer, dat verhaal hebben we al zo vaak gehoord. Er gebeurt toch niets.” 
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• Uit de verschillende bewonersbijeenkomsten in Plaswijck kwam verder naar voren, 
dat  het  goed  zou  zijn  als  er  een  duidelijke  hangplek of  een  soort  honk  in 
Plaswijck komt voor een groep jongeren. De bedoeling van een vaste hangplek is 
dat de overlast in de wijken verminderd, waar ze bijvoorbeeld vaak 'indrinken'. De 
wijkagent, wethouders en de gemeente zijn bezig te zoeken naar een geschikte 
locatie.  Het  Wijkteam wil  zeker  meedenken,  want  bij  een  locatiekeuze  is  het 
belangrijk om op tijd de omwonenden erbij te betrekken.

• Naar aanleiding van een bewonersavond in Plaswijck zijn er in de gemeenteraad 
goede  vragen  gesteld  over  een  alcoholverbod op  openbare  weg,  als  extra 
instrument voor de politie.  Interessante discussies daarna hoor, maar wat ons 
betreft zijn alle hulpmiddelen welkom die ertoe kunnen bijdragen dat de politie op 
straat haar werk beter kan doen.

• Moeizaam  verliepen  de  bewonersbijeenkomsten  rondom  de  skatebaan.  De 
situatie op en rond het winkelcentrum en de skatebaan blijft een zorgpunt. Er is 
aan de ene kant behoefte aan speelgelegenheid voor de jeugd, aan de andere 
kant levert het vaak overlast op voor omwonenden en bedrijven. Wij horen de 
verhalen  van  twee  kanten  (jongeren  en  omwonenden)  waarbij  ieder  terechte 
wensen heeft. De insteek van het Wijkteam is vooral dat elke maatregel die daar 
wordt  overwogen éérst  goed moet worden doordacht én met de omwonenden 
wordt overlegd. 
De  volgorde daarbij  is  volgens  ons:  éérst  omwonenden  horen  en  dan  pas 
overlast  veroorzakende  jongeren.  Dus  niet  omgekeerd,  er  moet  iets  gedaan 
worden voor overlast veroorzakende jongeren en o ja ook nog draagvlak peilen bij 
omwonenden. Dit laatste geeft elke keer weer bij mensen veel onbegrip. 
Ons  advies  is  om  zoveel  mogelijk  bewonersavonden  als  mogelijk  te  houden 
vóórdat je als instantie iets in een buurt wilt. Wie bewoners niet serieus neemt 
…...

• Verder is gesproken met bewoners, gemeente en politie over het plaatsen van een 
mobiele camera bij de skatebaan. Hopelijk draagt dit bij aan een meer leefbare 
buurt. 

Aanpak in Plaswijck: meer sturing en structuur, continuïteit in frontlinie
Bewoners van Plaswijck hebben recht op een veilige en leefbare woonomgeving. Daar ligt 
een belangrijke verantwoordelijkheid voor bestuur en politiek. Dat breng ons bij enkele 
structurele zaken bij de aanpak van overlast in Plaswijck, zoals wij dat als bewoners zien. 

• Zo  is  het  ons  bijvoorbeeld  onduidelijk  wie  verantwoordelijk is  voor  het 
veiligheidsbeleid  in  Plaswijck.  Wat  vooral  nodig  lijkt,  is  een  duidelijker 
structurele aanpak in beleid, en vooral in de uitvoering. Zo zou het een goede 
zaak zijn als er eindelijk een integraal veiligheidsplan komt voor Plaswijck, waarin 
de inbreng van alle betrokken partijen duidelijk op elkaar is afgestemd. Dit lijkt 
een open deur, maar dat is het in de praktijk bepaald niet. 
Het bleek dat in 2008 de aanpak toch te veel ging slippen en dat we voor het 
eerst rechtstreeks bij de wethouder om een interventie moesten vragen (die dat 
gelukkig adequaat heeft opgelost). Het kan zijn dat we in het nieuwe jaar aan de 
gemeenteraad gaan vragen om meer direct mee te sturen. 
Voor bewoners (en voor ons) telt dat er voldoende capaciteit bij handhaving en 
uitvoering is.  Verder duidelijkheid  over wat nu precies de persoonsgerichte  en 
groepsgerichte  aanpak  is  in  Plaswijck  van  structureel  overlast  veroorzakende 
jongeren én van hun ouders. Het Wijkteam Plaswijck krijgt maar geen goed beeld 
wie wat wanneer doet en met welk doel en welk resultaat. Gezinscoaches, 
gezinmanagers,  straatcoaches,  jeugdzorgtrajecten,  het  klinkt  allemaal  prachtig. 
Maar hoeveel trajecten worden/zijn er in Plaswijck ingezet....?
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Op een standaard 'plan van aanpak' met de geijkte korte termijn maatregelen zit 
overigens hier niemand te wachten. En dat de overlast veroorzakende personen 
‘in  beeld  zijn  gebracht’  weten  we  nu  ook  wel.  Het  gaat  om  een  ernstig 
maatschappelijk probleem dat dus ook om een adequate aanpak vraagt. Voorop 
staat ook het daadwerkelijk uitvoeren en handhaven van plannen. 
Wat ons betreft kan het prima  wijkonderzoek van Factor-G uit 2006 over de 
Burgenbuurt nog steeds als basis voor de veiligheidsaanpak dienen. Gewoon uit 
de la halen en anders hebben hebben wij nog wel een exemplaar. 

• Verder is continuïteit in de frontlinie   zeer belangrijk. Het is niet goed voor de 
voortgang  als  er  weer  een  wisseling  is  bij  wijkconsulent,  wijkcoördinator, 
ambtelijke  dienst  en/of  Cyclus.  Wat  dat  betreft  waren  er  in  2008  te  veel 
wisselingen en zijn er bij de overdracht kostbare maanden verloren gegaan. De 
afgelopen twee jaar hebben we al drie wijkagenten, drie wijkconsulenten en drie 
wisselingen bij de wijkcoördinator meegemaakt. 
(Inmiddels is er een goed en vast team: we hopen dat we samen in 2009 meters 
kunnen gaan maken met wijkcoördinator John van Dijk van de gemeente Gouda, 
wijkconsulent  Sandra  Hol  van  Factor-G,  wijkagenten  Rob  van  Riel  en  Frank 
Mourits, Patrick Droog en Michel Delicaat van Cyclus en Marianne den Besten van 
Mozaïek Wonen.) 

• Ook de volgens ons te geringe bezetting van de afdeling Recht en Veiligheid 
van de gemeente Gouda vraagt aandacht. Zij doen volgens ons zonder meer hun 
best,  maar  moeten met  een paar  mensen heel  Gouda volgen.  Jan Bras  bleef 
gelukkig op zijn post. 

• Tenslotte, complimenten ook voor Factor-G dat extra inzet van het jongerenwerk 
mogelijk maakte in de Buurtstee. Er zijn nu ruimere openingstijden. Ook zijn er 
eindelijk meer gescheiden activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Met 
de  komst  van  de  nieuwe enthousiaste  jongerenwerker  Rachid  Bouaouad  is  er 
goede  hoop  op  extra  aandacht  en  activiteiten  voor  de  jongeren.  Er  is  al 
meermalen met hem gesproken over verdere initiatieven voor en met de wijk.

• Door  Factor-G  en  het  Wijkteam  is  wel  aangegeven,  dat  het  wijkcentrum  de 
Buurtstee voldoende  voorzieningen  moet  kunnen  bieden.  Het  blijft  een 
uitdrukkelijk aandachtspunt wat daar gebeurt.  

Politie en wijkagenten: kan er nu eindelijk eens ….
• In 2008 heeft het Wijkteam Plaswijck voor en samen met Rob van Riel en Frank 

Mourits  een  enquête gehouden  onder  wijkbewoners  over  het  dinsdagochtend 
spreekuur van de wijkagenten. Een opmerkelijke uitkomst: ca. de helft is niet 
bekend met dit spreekuur. In 2009 komen er mogelijk veranderingen, voorlopig 
blijft het spreekuur op de dinsdagochtend. 

• Het zou een goede zaak zijn als het  politiekorps eindelijk eens op sterkte 
wordt gebracht, in plaats van dat er nu elk jaar wordt geconstateerd dát er ook dit 
jaar  weer  een  tekort  is.  Dat  wordt  een  rituele  dans  waar  niemand  wat  mee 
opschiet.  Een tekort aan politie  gaat namelijk  onvermijdelijk  ten koste van de 
inzet  van  'onze'  wijkagenten,  als  ze  bijvoorbeeld  weer  moeten  invallen  voor 
nooddiensten. Heel goed dat een aantal fracties uit de gemeenteraad dit aan de 
orde heeft gesteld. 
Dat  het  gemeentebestuur  geen  directe  zeggenschap  heeft  over  de 
politieorganisatie is overigens bekend: maar zorg er dan voor dat je Stadstoezicht 
inzet voor voldoende invloed op leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

• Opvallend: veel mensen zeggen dat ze de wijkagent en bikers niet kennen of niet 
zien en dat ze daar ontevreden over zijn. Kennelijk is het voor het veiligheids-
gevoel van burgers belangrijk dat wijkagenten veel zichtbaar zijn en dat er blauw 
op straat te zien is. 
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• De geringe meldingsbereidheid blijft een zorgpunt. Bewoners hebben geen zin, 
er is moedeloosheid, cynisme, er is geen terugkoppeling van meldingen, enz. enz.

• Frappant  ook  de  blijvende  onduidelijkheid over  wat-wanneer-bij-welk- 
meldnummer te melden. Het komt vrijwel elke bewonersavond terug.

• Wij  beschouwen de  Veiligheidsmonitor mede hierom wel als zinvol maar 
niet meer als representatief. Sterker, als we flink doorhalen met een aantal 
gerichte bewonersbijeenkomsten hebben we zo de statistiek opgepompt. Als het 
zo moet om politiecapaciteit te claimen, dan moet het maar zo. Of in één buurt 
bijvoorbeeld zijn bewoners wel sterk georganiseerd en dan is er zo een hoger 
meldingspercentage bereikt, terwijl in een andere buurt men weinig vertrouwen 
meer heeft in melden maar er is daar wel meer aan de hand. 

• Hét  dieptepunt van 2008 was wel dat de wijken Plaswijck en Bloemendaal het 
een tijd samen met één wijkagent moesten doen, omdat de vervanging van Henk 
Graafland op zich liet wachten.  Er  werd door het Wijkteam ingesproken in de 
gemeenteraad, met als boodschap waar-blijft-onze-wijkagent. 

• Besloten werd in 2008 dat de wijkagenten van Plaswijck en Bloemendaal over en 
weer inzetbaar zijn. We hebben het echter wel over twee grote wijken met 
samen  23.000  bewoners  en  twee  winkelcentra.  Dat  betekent  dat  1:3 
Gouwenaren in deze wijken woont. En ook hier is helaas genoeg aan de hand. Een 
derde vaste wijkagent,  voor  Plaswijck en Bloemendaal  samen, zou wat ons 
betreft een goed idee zijn. De norm was toch 1 wijkagent op 5.000 bewoners? 
Nogmaals  dank  Henk  en  welkom in  ieder  geval  voor  Rob  van  Riel  en  Frank 
Mourits. Ook complimenten voor hun beiden. Zij doen zeker wat ze kunnen. 

2..Plaswijck ontmoet het € 3 euro budget

Bestemming van het budget
• Plaswijck kon beschikken over ca. € 39.000. Daarvan is in 2008 ca. € 20.000 aan 

leefbaarheidsinitiatieven uitgekeerd. Bijdragen gingen -onder meer- naar feesten 
ter gelegenheid van jubilea van bewonersverenigingen (de Twaalf Hoeven en het 
Albrechtsveld  vierden hun  30-jarig  jubileum),  aan plein-  en  straatfeesten (oa. 
Tjotterwerf, Geertruidahoeve, Schouwwerf), aan de ondersteuning van BuurtBuzz, 
ingehuurde  ondersteuning bij  de  veiligheidsaanpak,  het  snel  oplossen van een 
leefbaarheidsprobleem  op  een  schoolplein,  natuurlijk  aan  de  Goudse 
Hofstedendagen, de kosten van de Plaswijckboom, de  Ruiterclub "Bloemendaal", 
de Kindervakantieweek van de Buurtstee, een kinderfeest van de Plaswijckschool 
voor  de  bevordering  van  de  sociale  cohesie  met  de  buurt  en  een  uitje  voor 
vrijwilligers van een bewonersvereninging.

• Een aantal aanvragen is om uitlopende redenen doorgeschoven naar 2009, onder 
meer van Jenaplanschool "Het Schateiland",  Buurtkinderspeelplaats Weerestein, 
aanleg  speelveld  Haastenburg,  Peuterspeelzaal  "De  Peuterhoef"  en  Weerclub 
Gouda. 

• In totaal zijn er ca. dertig aanvragen ingediend. Een aantal aanvragen kon geen 
doorgang vinden omdat de gemeente geen akkoord gaf. Het restant budget heeft 
het Wijkteam, in overleg met de gemeente, zoals hiervoor genoemd gereserveerd 
voor  de  aanpassing  van  de  speelplek  Trompenburg.  Het  definitief  financieel 
overzicht 2008 is nog niet beschikbaar.
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Afstemming kon beter, gelukkig meer ruimte voor de wijkteams
• Een mooi instrument, dat € 3 euro budget, maar in de praktijk vergde het nogal 

eens  (te)  intensief  en  langdurig  overleg.  De  gemeente  (ic.  verschillende 
afdelingen) bemoeide zich naar onze mening teveel met de inhoud en uitvoering, 
terwijl  de  resp.  aanvragen  al  uitvoerig  en intensief  door  het  Wijkteam waren 
besproken, behandeld en goedgekeurd.

• In  de  nieuwe  wijkaanpak  hebben  wijkteams  meer  ruimte  gekregen  om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen, ook wat betreft de wijkbudgetten, en dat is wat 
het 3 euro budget betreft maar goed ook. 

• De afstemming tussen Gouda Ontmoet en het € 3 euro budget zal hopelijk ook 
nog meer duidelijk worden. Voor bewoners is het in ieder geval niet duidelijk.

Bewonersinitiatief Weerestein ophalen geld voor vernieuwen speelplaats zeer geslaagd
Speciaal aandacht verdient het bewonersinitiatief van de Weerestein. In oktober hebben 
bewoners van de Weerestein in de buurt allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te 
zamelen voor de vernieuwing van het speeltuintje. Men kon er -tegen betaling- de auto 
laten wassen, de auto laten uitzuigen, dakgoten schoonmaken, de heg snoeien en ramen 
aan de buitenkant lappen. Er waren 23 'klussers' uit de buurt zelf actief. In totaal zijn er 
47 klussen gedaan, door bewoners voor medebewoners. Samen met sponsorbijdragen en 
schenkingen is er in totaal € 2.600 opgehaald! De gemeente Gouda en het Wijkteam 
Plaswijck (uit het € 3 euro budget) hebben een financiële bijdrage gegevens van elk € 
1.900.  Voor  de  kinderen  was  er  daarnaast  een  leuk  en  creatief  kinderprogramma. 
Hieraan  hebben  22  kinderen  meegedaan.  Afsluitend  was  er  als  beloning  nog  een 
geweldige lunch voor iedereen die had meegedaan Iedereen vond het leuk om de andere 
buurtbewoners eens te ontmoeten en met elkaar kennis te maken. Een schoolvoorbeeld 
van hoe het zou kunnen gaan. 

3.  Waar we verder mee bezig zijn geweest

BuurtBuzz actief ondersteund: het steven is elk jaar 3 buurten
Het Wijkteam ondersteunt het initiatief van de BuurtBuzz, dit is een besloten website met 
eigen emailsysteem voor een kleine buurt.  We doen dat door de eerste twee jaar de 
(overigens geringe) kosten te betalen uit het drie euro budget en door het organiseren 
van informatiebijeenkomsten. Vorig jaar is BuurtBuzz in 3 buurten in Plaswijck opgestart 
(Albrechtsveld, Jumilage, Steinen). Ook in 2009 is het streven om in 3 buurten in de wijk 
met BuurtBuzz op te starten. 

Groenbeheerplan Plaswijck en het wellicht iets te strenge bomenbeleid
Nog een schoolvoorbeeld van hoe het kan: er zijn veel bewonersavonden samen met de 
gemeente  hierover  georganiseerd,  met  veel  nuttige  inbreng.  Nu  nog  een  goede 
uitvoering .... Deze uitvoering startte eind 2008. 
Het lijkt erop dat het 'bomenbeleid' nog niet bij alle bewoners duidelijk is. Verder vinden 
wij het uitgangspunt 'een boom voor een boom' terecht, alleen kan het kapverbod in 
sommige gevallen wat minder streng worden toegepast. 

Winkelcentrum Bloemendaal: Keurmerk Veilig Ondernemen
Het  Wijkteam  participeerde  ook  in  2008  in  het  KVO-overleg.  Hier  wordt  door 
verschillende partijen tezamen gewerkt aan een veilig, schoon en heel winkelcentrum. De 
bouw startte  ook werkelijk.  Met  zijn  allen  zetten  we ons  in  om de  overlast  die  dat 
oplevert tot een minimum te beperken.
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Rondweg Reeuwijk komt (te) dichtbij
Dit dossier speelt al verschillende jaren, maar in 2008 begon Reeuwijk daadwerkelijk met 
de voorbereidingen. Het voorgenomen tracé zal direct de leefbaarheid en verkeerssituatie 
in onze wijk (en overigens heel Gouda) raken, reden om hier veel tijd aan te besteden. 
Dit  deed  het  Wijkteam  in  goede  samenwerking  met  actieve  wijkbewoners  en 
verkeersdeskundigen.  Het  is  een  complex  dossier  met  bestuurlijk-politieke  en 
verkeerskundige  analyses  en afwegingen.  Door de thermometer  in  de wijk  te  steken 
konden wij onze belangen goed bepalen en deze vervolgens duidelijk inbrengen. Zo blijkt 
een doorsteek van een rondweg naar de Plaswijckweg bijzonder gevoelig bij bewoners te 
liggen.  Het  Wijkteam houdt  overigens  de  belangen  van  de  hele  wijk  voor  ogen.  Dit 
dossier loopt nog door in het huidige jaar.

Zelfwerkzaamheid in het openbaar groen: een langzame start zullen we maar zeggen 
Met gemeente, Cyclus en bewoners is  de zelfwerkzaamheid in  het groen in Plaswijck 
opgestart.  Er  was  weinig  belangstelling  van  bewoners,  ondanks  veel  publiciteit  van 
gemeente en Wijkteam. Het project maakte verder duidelijk,  dat plannen maken één 
ding is,  maar dat de uitvoering tot dusver volgens bewoners nog te veel  te wensen 
overlaat. 

Noorderhout: blijvende aandacht en goede kansen voor een natuur-speelplaats
De bijeenkomst van de werkgroep Noorderhout, met een goede opkomst van actieve en 
'groene' bewoners, heeft onder andere geleid tot een wijkenquête over de mogelijkheden 
van  een natuurspeelplaats  op het  Noorderhout.  Met  de  bruikbare  uitkomsten  zal  de 
gemeente Gouda in 2009 de plannen verder uitwerken. Dit actiepunt komt overigens uit 
het Bestuursakkoord 2006-2010 van de gemeente Gouda.

Pannaveldjes: leuk, maar waar?
Het Wijkteam heeft mede op basis van de reacties uit de wijk de mogelijke locaties van 
de  aanleg  van  een  pannaveldje  geïnventariseerd.  Maar  gezien  de  reacties  van  de 
jongeren en gezien de mogelijke overlast hebben wij geen aanbeveling gedaan. De enige 
locatie die nog redelijkerwijs zou kunnen bleek vanwege bouwplannen niet mogelijk. We 
hebben de lijst aan de gemeente gegeven. Die wil zelf een locatie aanwijzen. Dat kan, 
maar we blijven alert op mogelijke overlast.

Zienswijze op voor-ontwerp bestemmingsplan Plaswijck
In het  kader  van de herziening van alle  bestemmingsplannen in Gouda is  een voor-
ontwerp  bestemmingsplan  voor  Plaswijck  gemaakt.  Het  Wijkteam  heeft  een  reactie 
gegeven. Tevens is een informatieavond voor geïnteresseerde wijkbewoners gehouden. 
Het was overigens de slechts bezochte bewonersavond van heel 2008: vier bewoners. 
Dank aan de ambtenaren die toch maar hun vrije avond hiervoor opofferden. 

De nieuwe wijkaanpak: wie gaat wat doen en wanneer
Ook  Wijkteam  Plaswijck  heeft  in  het  verslagjaar  veel  tijd  gestoken  in  de  nieuwe 
wijkaanpak. De nieuwe wijkaanpak houdt kort gezegd in dat Gemeente, Woningbouw-
corporaties, Factor-G, Politie, Wijkteams en eventueel andere instellingen in de wijk meer 
programmatisch gaan samenwerken. In 2009 zal daadwerkelijk worden begonnen met 
het  opstellen  van  achtereenvolgens  een  Wijkanalyse,  Wijkvisie  en  tenslotte  een 
Wijkjaarprogramma (met daarin wie wat wanneer gaat doen).
Het is niet de bedoeling dat er dikke pakken papier worden gemaakt. Ook moet er geld 
voor  beschikbaar  zijn,  anders  schiet  het nog niet  op.  Het is  natuurlijk  makkelijk  om 

7



sceptisch over dit initiatief te zijn. Maar de nieuwe wijkaanpak kent in ieder geval een 
goede opzet en bovendien moeten we deze kans als burger niet laten lopen. Op zich is 
het een goede zaak dat een Wijkteam, niet meer maar ook niet minder dan een platform 
van betrokken bewoners, benoemd is als volwaardige wijkpartner. We zullen zien.

Fietsen in Plaswijck: waar kan het veiliger en beter
Samen met de Fietsersbond Gouda hebben we gekeken hóe en wáár het voor fietsers in 
Plaswijck veiliger, makkelijker en beter bereikbaar kunnen maken. Dit project loopt nog 
(fietst nog) door in 2009. 

Verkeersveiligheid op de Plaswijckweg blijft aandacht vragen
In 2008 was er een grote verkeerscontrole op de Plaswijckweg, naar aanleiding van vele 
klachten uit de buurt. Ditmaal was controle vooraf aangekondigd en duidelijk zichtbaar: 
het  doel  was dat  verkeersdeelnemers zich bewust werden van de situatie,  vooral  bij 
scholen. Dank aan Rob van Riel, onze wijkagent, voor de organisatie. 

Verbouwing zorgcentrum Het Baken: dit had anders gemoeten
Ook hulpbehoevenden mensen hebben recht op zorg en adequate huisvesting, daar is 
iedereen het over eens. En dat een verbouwing nu eenmaal overlast met zich meebrengt 
voor de omwonenden ook. Maar juist als collectieve en individuele belangen met elkaar 
botsen dient zorgvuldigheid in besluitvorming en procedure voorop te staan. Daar heeft 
het naar ons idee bij dit project te veel aan ontbroken. In het nieuwe jaar zal nog met 
bewoners worden overlegd over nakoming van de gedane toezeggingen.
NB  Mochten de betreffende woningcorporatie, zorginstelling en aannemers weer met een 
nieuw bouwplan in Plaswijck komen, dan zal het Wijkteam de omwonenden per direct 
informeren en adviseren om vanaf het begin alle juridische middelen in te zetten om zo 
veel mogelijk druk uit te oefenen om hun belangen veilig te stellen. 

Openbaar gebied: andere opzet schouw en het duurt wel lang allemaal
• Vast item blijven de klachten en opmerkingen van bewoners hoe het groen in 

Plaswijck wordt onderhouden, ook in het verslagjaar. Al dan niet terecht, waar 
rook is is vuur en het kan geen kwaad hier een keer kritisch naar te (laten) kijken.

• Zoals elk jaar was er ook de voorjaarschouw in Plaswijck. Veel animo bij bewoners 
om mee te doen was er niet, en eerlijk gezegd ook niet bij ons zelf. Je moet wel 
het gevoel krijgen dat er iets met de schouwresultaten wordt gedaan. 

• Er waren daarnaast  twee nuttige  bijeenkomsten over de nieuwe opzet  van de 
wijk- en buurtschouw met de gemeente Gouda en Cyclus. 

• Uiteindelijk lukt het wel om zaken voor elkaar te krijgen. Dit is geen verwijt, maar 
een  constatering.  Het  is  onze  ervaring  dat  de  ambtenaren  van  de  gemeente 
Gouda en van Cyclus vrijwel zonder uitzondering van goede wil zijn. Bovendien 
zijn er bij gemeentelijk beleid nu eenmaal veel belangen mee gemoeid, en dus 
ook veel afdelingen. Afstemming is uiteraard nodig want het gaat om collectieve 
belangen zoals veiligheid, groen, onderhoud, draagvlak in de buurt enz.. Maar een 
gemiddeld  traject  kan  inmiddels  zomaar  een  jaar  duren.  De  aanleg  van  een 
simpele speelweide op de Haastenburg duurt zelfs nu al bijna twee jaar …..
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4.  Organisatie en financiën Wijkteam

Een vaste kern van betrokken bewoners
Als nieuw wijkteamlid konden wij Karel Voitus van Hamme verwelkomen, bewoner uit de 
Hoevenbuurt.  Hij  is  tevens bereid gevonden om het penningmeesterschap op zich te 
nemen. 
Marlies Nieuwdorp verhuisde naar een andere wijk en nam dus helaas afscheid van het 
Wijkteam. Zij was het typische voorbeeld van de bewoonster die zich vaak afvroeg waar-
gaat-het-eigenlijk-over. Zo zorgde zij ervoor dat het Wijkteam bij haar hoofdtaak bleef, 
namelijk signalen van bewoners doorgeven en de belangen van de wijk zo goed mogelijk 
proberen te behartigen.  Het Wijkteam dankt haar voor haar inbreng in de afgelopen 
jaren. 
Het Wijkteam Plaswijck behoudt zo een kern van betrokken bewoners met inmiddels de 
nodige ervaring. Lid van het Wijkteam Plaswijck waren eind 2008 Corinne Brunnekreef, 
Gerrit  Fikkert,  Antonios  Mamalingkas,  Martin  Pohlkamp  (voorzitter),  André  Tukker 
(secretaris), Karel Voitus van Hamme (penningmeester) en Marjan Woudstra. 

Met gelukkig ondersteuning
Daarbij bleven Reijn van der Niet (3 euro coördinator), Irene Tielman (ondersteuning), 
Sandra Hol (wijkconsulent Factor-G) en John van Dijk (wijkcoördinator gemeente Gouda) 
gelukkig zorgen voor de broodnodige ondersteuning. Han Bruinink nam helaas afscheid 
als wijkcoördinator: toen de afdeling wijkaanpak eindelijk op sterkte was zat zijn werk als 
interimmer erop. 

Tenslotte
Het financieel jaarverslag van het Wijkteam Plaswijck is binnenkort beschikbaar op de 
website en uiteraard ook voor iedereen op te vragen. Het Wijkteam legt verantwoording 
af aan de Gemeente Gouda. Maar elke bewoner of organisatie die een nadere toelichting 
wil,  zal  uiteraard  antwoord  krijgen.  Transparantie  en  verantwoording  dienen  immers 
hoog  in  het  vaandel  te  staan.  In  het  nieuwe  jaar  werken  wij  graag  verder  aan  de 
leefbaarheid in Plaswijck. Wij houden u daarom op de hoogte.

Wijkteam Plaswijck
Juni 2009
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