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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. Doel: schakel zijn
tussen bewoners, initiatieven en activiteiten en de participatie
van bewoners vergroten.
De wijk Achterwillens ligt tussen de Platteweg (noord), de NSspoorlijn (zuid), de Breevaart (west) en de Willenskade (oost).
Buurten: Slagenbuurt, Middenwillens, Oud-Achterwillens, Weth.
Venteweg, Zwarteweg, Achterwillenseweg, Goudse Hout.
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Van het kernteam
Zo langzamerhand herpakt het normale leven zich
weer, zo ook in onze wijk. Nog wel met verstandige
voorzichtigheid, maar we kunnen elkaar weer meer
ontmoeten. In deze wijkkrant praten we je weer
helemaal bij.
We brengen in onze wijkkrant elk halfjaar verslag uit van wat er
in de wijk heeft plaatsgevonden en van wat er momenteel speelt.
In het midden van deze wijkkrant tref je dus ook weer zoals altijd
het activiteitenoverzicht van de Bühne.
We hopen dat ons buurthuis weer meer een ontmoetingsplaats
van ons allemaal kan worden. Een mooie gelegenheid om elkaar
weer te ontmoeten is ook de lampionnenoptocht. Als alles goed
gaat, wordt die op 19 november weer gehouden.
Verder kom je in deze wijkkrant weer updates tegen over bijv.
energie, de Goudse Hout, de drempels en Gouda 750/Willens
1000, tref je een interview met ‘onze fysiotherapeut’ en neemt
basisschool Vindingrijk ons mee in haar ambities om lezen te
bevorderen. Er gebeurt dus genoeg en we wensen je veel
leesplezier!
Wil je eens kennismaken met het kernteam van het Netwerk
Achterwillens, van gedachten wisselen over wat er gebeurt in de
wijk, mogelijk bijdragen aan een werkgroepje? Of heb je mogelijk
interesse in de rol van secretaris? Meld je dan eens aan voor een
vergadering via voorzitter@achterwillens.eu.
Wil je bijdragen aan de wijkkrant van februari 2022? Mag jouw
advertentie, activiteit, oproep niet ontbreken? We zien je ideeën
graag tegemoet op wijkkrant@achterwillens.eu.
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Oproep aan bewoners/lezers
van de wijkkrant
Wie leest graag de wijkkrant maar woont inmiddels elders en
wil de wijkkrant toch ontvangen?
U kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen
naar: wijkkrant@achterwillens.eu.
------------------------------------------------------------------------------------advertentie
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Onze nieuwe secretaris?
Bent u of ben jij op zoek naar:
- Een nieuwe uitdaging?
- Zinvolle tijdsbesteding in uw eigen wijk?
- En bent u administratief vaardig?
Dan is de functie secretaris van het kernteam wat voor
u!
Het kernteam vormt het bestuur van de Vereniging Netwerk
Achterwillens. Leden van het kernteam nemen deel aan het
kernteam op basis van wat zij leuk en belangrijk vinden;
behoudens uiteraard de verplichtingen die het leiden van een
vereniging met zich brengt.
Het Netwerk Achterwillens bevordert initiatieven ter vergroting
van de leefbaarheid in Achterwillens en verbindt initiatiefnemers
met elkaar (zoals bewoners, gemeente, ondernemers, …)
Voorbeelden: beplanten van boomspiegels, uitgeven wijkkrant,
onderhouden website, wijk clean up, de energietransitie, groen in
de wijk, knutselmiddagen voor kinderen, etc.
4. Taken en werkzaamheden die bij de functie horen
•
Inkomende post/mail verwerken;
•
Agenda en verslag van vergadering maken;
•
zes wekelijkse (avond)vergadering bijwonen en
meedenken met wat ter tafel komt.
5. Vrijwilligersprofiel
•
We zoeken een vrijwilliger die goed administratief vaardig
is, gestructureerd kan werken, met regelmaat de mailbox kan
bijhouden. Overweg kan met computer, word, mail en dropbox.
•
Leeftijd: 18+
•
Aanwezigheid bij de vergaderingen is nodig, maar invallen
voor elkaar kan altijd. Planning vergaderavond in overleg.
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6. Ons aanbod
•
De huidige secretaris werkt u in;
•
Er is al een goede basis, waardoor de werkzaamheden,
weinig tijd vragen;
•
U wordt opgenomen in een gezellig, goed op elkaar
ingespeeld team, met een actieve achterban.
Interesse? Mail naar Petra de Wit, secretaris@achterwillens.eu.

Vindingrijk Schoolzone!

Vindingrijk was één van de eerste Goudse basisscholen die dit
jaar schoolzone werd. Om verkeer te waarschuwen dat het een
school nadert, zijn kleurrijke palen geplaatst en is het woord
school op het wegdek gezet. Alles om de veiligheid te vergroten.

Zicht op Molenmeesterslag

Zicht op Dijkgraafslag
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Heel de school was uitgelopen op woensdag 31 maart om te
zien, hoe wethouder Hilde Niezen van verkeer de schoolzone in
gebruik nam. Het kostte directeur Jasper van der Beek nog wat
moeite om uit te leggen wat een schoolzone is, omdat de drone
die foto’s kwam maken alle aandacht opeiste.
Toen de rust was weergekeerd, beklom de wethouder na haar
praatje een trap om de hoogste paal van zijn bedekking te
ontdoen. Vervolgens reden twee auto’s stapvoets door de roodwitte linten die dwars over de weg gespannen waren.
-------------------------------------------------------------------------------------advertentie

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

Geen watertappunt in de wijk

Het watertappunt in de wijk waar we eerder over schreven, komt
er uiteindelijk niet. Oasen en de gemeente konden het niet eens
worden over een geschikte plek!
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Stand van zaken 750/1000
Volgend jaar viert Gouda dat
het 750 jaar geleden
stadsrechten kreeg, zo’n 250
jaar nadat polder Willens
ontstond.
In de wijk Achterwillens zijn
verschillende initiatieven door
bewoners ontwikkeld.
Saskia Janssen werkt aan het kunstproject Achterwillens.
Onlangs heeft zij een mooi interview gedaan en opnames
gemaakt met een Afghaanse vrouw. Of het uiteindelijke resultaat
gaat passen in Gouda 750 is nog onduidelijk, maar het wordt
vervolgd.
Goed nieuws over de glossy ‘Willens & Wetens’
Er is voortgang bij de glossy over de wijk door het Coornhert
Gymnasium. Een initiatief van Henk Jan Sprokholt en het
Netwerk Achterwillens. Wijkteam Gouda Oost is ook aangehaakt.
De financiële bijdrage, die is aangevraagd bij GoudApot, is
toegekend.
Leerlingen zullen het blad gaan maken onder begeleiding van
Ronald de Haan. De glossy gaat gevuld worden met interessante
verhalen over het ontstaan van de Willenspolder, de wijk en de
(leefwijze) van de bewoners.
Het wordt een bijzonder naslagwerk, dat in beide wijken huis aan
huis wordt uitgedeeld.
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Groen licht voor de Willens Sofa
Verder is er groen licht voor het maken van een ‘social sofa’
(betonnen zitbank met mozaïekbekleding) met het thema Willens
1000. De bank moet komen op het middelpunt van onze wijk: dat
is de plek waar Middenwillens, Oud Achterwillens en de
Slagenbuurt elkaar raken: langs het voetpad tegenover het
Gloriantplantsoen naar de bussluis (Drossaardpad).
Mozaïek Wonen, Woonpartners, GoudApot, de Rabobank en het
Netwerk Achterwillens hebben een bijdrage toegezegd. De bank
zal gemozaïekt worden in de Bühne. Bewoners die willen
meedoen, worden opgeleid en maken onder leiding van
kunstenaar Rita Heerkens, de social sofa. Hieronder een
impressie van haar ontwerp en de plek waar hij is gepland.

Fotoproject stopgezet
Het fotoproject (Achter)willens, onder leiding van Nico J.
Boerboom, is stopgezet. Het liep tot nu toe geen storm, ook niet
na een oproep in de vorige wijkkrant.
Wil je meer weten over een van deze activiteiten of meedoen,
stuur dan een mail naar info@achterwillens.eu.
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Voortgang groot onderhoud
Oud-Achterwillens
In het voorjaar is de
voorbereiding
begonnen voor het
opknappen van de
openbare ruimte in de
wijk OudAchterwillens.
De gemeente verwacht
de verschillende
(grond)onderzoeken
die eerder zijn gedaan,
dit najaar af te ronden.

In de Esmoreitstraat test de gemeente verschillende wijzen van
fietsen parkeren bij portieken.
Vanaf het najaar tot begin 2022 wordt gewerkt aan een ontwerp
voor de herinrichting van de bovengrondse infrastructuur. Daarbij
gaat het om ‘slimmer inrichten’ van de openbare ruimte, dat wil
zeggen: méér ruimte vrij maken voor fiets- en auto parkeren
zonder dat dit ten koste gaat van het groen in de wijk.
Betrokkenheid bewoners
Vanuit de gemeente is Netwerk Achterwillens gevraagd om mee
te denken over hoe bewoners betrokken kunnen worden bij het
meepraten en beslissen over de herinrichting van de wijk.
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Wijkbewoners hebben hierover waarschijnlijk goede en creatieve
ideeën. Daarom wil het Netwerk samen met organisatie
Buurkracht de inspraak en deelname van de bewoners van de
wijk vormgeven. Buurkracht zal waarschijnlijk vanuit de
gemeente de opdracht krijgen.
Het Netwerk denkt zelf dat het verbeteren van
parkeermogelijkheid, speelplekken, het groen, de sociale
samenhang en de veiligheid van de wijk belangrijk zijn voor de
inrichting van een fijne, gezellige en leefbare wijk.
Eerste ronde door de wijk
Rond het verschijnen van deze krant maakt het Netwerk
Achterwillens (Petra, Maartje & Esther) met Buurkracht, een
vertegenwoordiger van Woonpartners en de gemeente een
eerste ronde door de wijk.
Tijdens deze ronde wordt geïnventariseerd wat er mogelijk is op
het gebied van ‘slimmer inrichten’.
De gemeente heeft een bureau in de arm genomen voor een
voorlopig schetsontwerp. Naar verwachting is dat in november
klaar om te delen met de buurt en reacties te verzamelen.
Heeft u nu al vragen, opmerkingen of ideeën?
Neem dan contact op met het Netwerk Achterwillens, Maartje
van Bruinessen, herinrichting@achterwillens.eu, 06 23 71 88 19
De gemeente is te bereiken via assistent-projectleider van het
project Nigel Ong: nigel.ong@gouda.nl.
Samenvatting tijdlijn:
*Tweede helft 2021:
opstellen voorlopig schetsontwerp + betrekken bewoners en
andere belanghebbenden bij de aanpak van de wijk
*Eerste helft 2022:
opstellen definitief ontwerp en voorbereiden opdracht, selectie
aannemers.
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Hondenbeleid bijna rond
Met ingang van 1 oktober 2021
worden er nieuwe regels van kracht
voor honden(-uitlaters) in de Goudse
Hout. De verordening geldt voor alle
gebieden waarover de Groenalliantie
zeggenschap heeft.
Voor Gouda zal wethouder Van Vught (als dagelijks bestuurder
van de Groenalliantie) vaststellen hoe de regels worden
toegepast in de Goudse Hout. Met name de aanlijnplicht en een
gebiedsverbod voor honden in het oostelijk deel van de Goudse
Hout kent voor- en tegenstanders.

In hoofdlijnen zijn de volgende veranderingen te verwachten:
•
minder losloopgebied voor honden; niet meer op
fietspaden;
•
opruimplicht voor uitwerpselen;
•
alleen in het geel omrande gebied mogen groepen van
meer dan drie honden (hondenuitlaatservices en/of particulieren).
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Manege deelt zonneelektriciteit
Op het dak van de Goudse
Manege zijn maar liefst
649 zonnepanelen
geïnstalleerd. De panelen
brengen naar verwachting
260.000 kWh op, veel
méér dan de eigen
energiebehoefte van zo’n
55.000 kWh per jaar.
Wilfred Franken, mede-eigenaar van de Goudse Manege,
verhuurt zijn dak voor 15 jaar. Dankzij handige financiële
afspraken was het tevens mogelijk het dak van het restaurant
van de manege te renoveren en te verduurzamen. Toegenomen
comfort en een lagere energierekening én goed voor de buurt.
Stroom delen
Met dit project wordt elektra
opgewekt voor zo’n 85
huishoudens. Het teveel wordt aan
het net geleverd bij het verdeelstation in het Gloriantplantsoen en
dan komt het daar terecht waar het
nodig is. Netwerkbeheerder Stedin
zorgde voor de bekabeling tussen
het Gloriantplantsoen en de
Goudse Manege.
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Zo levert deze ondernemer een
mooi voorbeeld in het Goudse
voor de aanpak ‘Zon op dak’
voor andere bedrijven en
gemeentelijk vastgoed.
Kortom een mooi initiatief dat
bijdraagt aan de reductie van
CO2, zo vindt de werkgroep
Energie uit Achterwillens.
De werkgroep hoopt dat het maximaal leggen van zonnepanelen
door meer ondernemers, woningbouwcoöperaties en
wijkbewoners wordt nagevolgd.
De werkgroep zet zich in om deze en andere maatregelen te
stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld op het
dak van basisschool Vindingrijk, de graaf Jan van Nassauschool.
--------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente zit op dit gebied niet stil: de bushalte bij
het Driewegplein heeft ook zonnepanelen.
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Nieuwe drempels bij manege
Vervanging van het asfalt in de Goudse Hout bocht
kon niet wachten tot de uitvoering van het Verkeers
Circulatie Plan (dat inmiddels is aangenomen) in
2022. Om ongelukken te voorkomen, is daarom
medio september het asfalt vernieuwd.

In overleg met de klankbordgroep Veilige Oversteken Goudse
Houtsingel en de politie is besloten om ook de twee tijdelijke
verkeersdrempels alvast aan te passen aan de -komendedefinitieve situatie. (Voor foto’s zie achterwillens.eu)
Er liggen nu twee wegbrede drempels van vier meter lang en een
hoogte van 8 cm (een talud van 240 cm). De drempel aan de
zijde Achterwillenseweg ligt op de oversteek vanaf die weg.
De drempel aan de Goudse Manegezijde ligt vóór de oversteek,
op de plaats van de oude tijdelijke drempel.
En nu maar hopen dat automobilisten 50 km per uur rijden!
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15 op een woonerf!
Hoe hard mag je rijden op een woonerf?
Rondom de Baljuwslag (maar mogelijk ook elders)
zijn nog veel mensen, bewoners ook, die denken
dat je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden.
Dat levert soms gevaarlijke situaties op, zo vinden
andere buurtbewoners
.

Enkele van hen hebben daarom (al te?) bescheiden 15
kilometerstickers geplakt op de woonerfborden aan het begin van
de Baljuwslag.
En die 15 kilometer per uur geldt ook voor (elektrische) fietsen!
Achterwillens september 2021
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(Duurzame) reconstructie
Aschpotpad
Het project om het Aschpotpad in te richten als ‘doorstroomroute’
bevindt zich nog steeds in de voorbereidingsfase. Om
doorstroomroute te kunnen worden, moet het Aschpotpad
worden verbreed en opnieuw ingericht. De groenstrook is
belangrijk, dus moeten de plannen bij de groenstrook passen.
De gemeente onderzoekt
momenteel hoe zij het beste om
kan gaan met aanwezige kabels
en leidingen, de hoogteligging van
het huidige pad en de waardevolle
groenstrook.
Een goed bericht is dat de
Provincie Zuid-Holland samen
met de gemeente een proef wil uitvoeren met alternatieve
ophoogmaterialen of –constructie. De toezegging van de
provincie verwerken wij in het ontwerp van het Aschpotpad.
Doel van de proef is er achter te komen welk materiaal en welke
constructie we het best kunnen gebruiken om het pad langdurig
op hoogte te houden.
Eind van dit jaar verwachten wij overzicht te hebben wat de
uitgevoerde onderzoeken betekenen voor het ontwerp van de
reconstructie. Wij informeren u als hier meer duidelijkheid over is.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de
assistent-projectleider van het project, Nigel Ong via
nigel.ong@gouda.nl.
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Energietransitie: de voortgang
De gemeenteraad van Gouda bespreekt vanaf begin
oktober de Transitie Visie Warmte (TVW). De
gevolgen van dit voorstel om de komende twintig
jaar van het aardgas af te gaan, gaat u zeker
merken.
Op dit beleidsvoorstel van B&W
konden bewoners tot en met 8
september hun mening geven.
Een groep wijkbewoners heeft
dat in augustus samen gedaan
(zie foto). Deze meningen
liggen in het verlengde van de
bewonersavonden waaraan dit
voorjaar in Achterwillens in
totaal ruim 200 bewoners
deelnamen.
Middenwillens West
In december 2021 neemt de raad een besluit of vanaf januari
2022 in Middenwillens West met de bewoners een
Wijkuitvoeringsplan (WUP) wordt gemaakt. Daarin staan plannen
hoe de buurt, binnen 8 jaar na de vaststelling van het WUP, kan
worden afgesloten van het aardgas.
De meest voor de hand liggende alternatieve warmtebronnen
voor aardgas zijn, al dan niet gezamenlijke, warmtepompen. Een
werkgroep uit de wijk kan u daarover informeren: stuur een email naar energie@achterwillens.eu.
Van de rest van Middenwillens wordt verwacht dat op termijn de
cv-ketel vervangen wordt door een warmtepomp (al dan niet
collectief), in ieder geval vóór 2040.
Wanneer uw cv-ketel het begeeft en u nog niet aan een
warmtepomp toe bent, valt een lease cv-ketel te overwegen.
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Slagenbuurt
Zo’n WUP-plan is volgens de TVW ook in de maak voor de
Slagenbuurt vanaf 2025. Daar is de keuze iets ingewikkelder:
een gezamenlijk warmtenet met warmte uit de Elfhoevenplas (en
warmte-koude opslag tussen de seizoenen) is vergelijkbaar duur
met, al dan niet collectieve, warmtepompen per woning. De
hoeveelheid isolatie van de woning verschilt tussen beide
situaties. Maar eerst moet verkend worden of een warmtenet een
voor de hand liggende oplossing is. Zowel technisch en
financieel is daarvoor nog flink wat uitzoekwerk nodig. En de
buurt moet een gezamenlijk besluit erover nemen: als er te
weinig bewoners mee gaan doen, dan is het niet de moeite
waard om aan te leggen.
Wethouder Venteweg
Door de lage dichtheid van bebouwing is een warmtenet hier niet
rendabel volgens de TVW. Wel is het advies zoveel mogelijk de
woning te isoleren naar label niveau C/D. Misschien biedt groen
gas hier de oplossing. Een tip: kies bij cv-ketelvervanging voor
een hybride oplossing.
Oud-Achterwillens
Met de renovatie van de portiekwoningen net achter de rug,
piekert Woonpartners Midden-Holland nog niet over een andere
warmtebron dan aardgas. Toch zal die vraag vanaf 2025 ook hier
beantwoord moeten worden. Een aansluiting op het eventueel
gekozen warmtenet in de Slagenbuurt ligt voor de hand, maar
ook collectieve blokverwarming
met een warmtebron uit de
bodem of van de zon behoort tot
de mogelijkheden.
Werkgroep Energie uit
Achterwillens
www.energie.achterwillens.eu.
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Achterwillens krijgt een
bibliotheek in Vindingrijk
Basisschool Vindingrijk gaat zijn leesonderwijs een
impuls geven, die op termijn zal leiden tot een
heuse bibliotheek in de wijk.
Onder andere met NPO-geld - een
bijdrage van de overheid om het
onderwijs tijdens en na corona verder te
ontwikkelen - wordt in de centrale hal een
schoolbibliotheek ingericht. Compleet met
nieuwe boekenkasten, een up-to-date
collectie, een gezellige leeskuil en andere
leuke leesplekjes.
Binnen een jaar is de collectie
kinderboeken op orde en kunnen leerlingen
lenen en terugbrengen volgens hetzelfde
systeem als de centrale bibliotheek.
De school wil hiermee en met verschillende
activiteiten de kinderen meer laten lezen en
de betrokkenheid van ouders vergroten.
Binnen twee jaar moet de schoolbieb een locatie van Bibliotheek
Gouda worden voor de hele wijk.

Achterwillens september 2021

21

Geniet nog even van het groen
Ondanks beargumenteerde protesten en een petitie
van wijkbewoner Manon Bossard en haar
medestanders, lijken drie platanen in het
Gloriantplantsoen op 11 oktober gekapt te gaan
worden. De zaak wordt nog wel besproken in de
gemeenteraadsvergadering van 6 oktober.
Even ter herinnering: de
gemeente wilde zes bomen
kappen, die de voorgenomen
en broodnodige ophoging niet
zouden overleven. Daartegen
kwam protest, een alternatief
plan en uiteindelijk een zaak
bij de bezwaarcommissie.
Die laatste heeft de gemeente
in het gelijk gesteld.
De commissie vond wel dat er
slecht is gecommuniceerd met de bewoners.
In de buurt heerst grote
teleurstelling, dat het alternatieve
plan het niet heeft gered. Dat kost
volgens de gemeente teveel
parkeerruimte, groen en
speelgelegenheid voor kinderen en
zou 60-duizend euro duurder
uitvallen. Dat vond wethouder Hilde
Niezen niet te verantwoorden in
deze dure coronatijd.
Maar Bossard betwist deze cijfers.

Achterwillens september 2021

22

Bossard blijft strijden, is het niet voor deze bomen, maar voor de
anderen, want er zullen nog vaker ophogingen in Gouda komen.
“Maak een ophoogbeleid, en ga van tevoren kijken hoe je bomen
redt, ga niet uit van het feit dat bomen ophoging niet zullen
overleven.”
--------------------------------------------------------------------------------------

Bouw appartementen in 2022
“Er is veel enthousiasme voor de appartementen in het voormalige
kantoorpand aan de Achterwillenseweg 22a,” meldt FABhouse. “De
verkoop loopt voorspoedig. Inmiddels is 75% van de appartementen
verkocht.” De verwachting is dat de bouw begin 2022 zal starten.

-------------------------------------------------------------------------------------advertentie
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Kunst vernielen, waarom toch?
Nog geen 48 uur heeft de hagedis van Henrique van
Putten in de Goudse Hout gestaan. Toen vonden
vandalen -die nooit gepakt zijn- het nodig om het
dier ruw van zijn sokkel te halen. Tot groot verdriet
van omwonenden en de kunstenares. Veel mensen
hadden hiervoor gevreesd.

Vlnr: Noel Gracy, zoon Liam, Henrique, en boswachter Ittman (met fles)

En de onthulling was nog wel zo geslaagd: door kleindochter
Noelle Gracy en achterkleinzoon Liam van Leo Vroman, wiens
gedicht ‘Verdwijnselen’ aan de basis stond van het kunstwerk.
Of het kunstwerk van Henrique opnieuw ergens
een plekje krijgt en zo ja waar, beslist de
eigenaar van het gebied, Groenalliantie, na de
zomer. “We zijn zoekende”, laat boswachter
Ties Ittman weten. “Enerzijds willen we niet
zwichten voor vandalisme maar anderzijds is
het elke keer opnieuw herstellen van
vandalisme ook geen optie. Daarnaast
onderzoeken we ook nog alternatieve opties.”
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Free run parcours
Ittman had nog wel goed nieuws over de Goudse Hout. Deze
maand wordt gestart met een kwaliteitsimpuls van het gebied
(medegefinancierd door Provincie Zuid-Holland). Er worden
nieuwe bomen aangeplant, nieuwe paden en een paddenpoel
aangelegd. Ook wordt de parkeerplaats Achterwillensebocht
opgeknapt, die daarvoor twee tot drie weken gesloten zal zijn.
Ook zijn er plannen in de maak om een freerunparcours in de
Goudse Hout nabij het speeleiland aan te leggen.
--------------------------------------------------------------------------------------

Natuur(lijk) de Goudse Hout
De afgelopen periode zijn we als recreanten de
Goudse Hout steeds meer gaan ontdekken en
waarderen. Iedereen snapt dat er een balans moet
zijn tussen natuur en recreatie. De werkgroep
Natuurwaarden Goudse Hout zet zich met
vrijwilligers in om die natuurwaarden te versterken .
Leden van de werkgroep
hebben eind juni de
vlinderidylle naast het
Ontmoetingsplein helpen
hooien. Vrijwilligers van de
KNNV hebben een
inventarisatie gemaakt van
de planten in deze idylle en
de idylle een stuk verderop
langs het Harlekijnpad.
Ook is er een werkgroep Nestkasten actief: in de winter heeft die
nestkasten opgehangen. Vervolgens is er maandelijks een
nestkastinspectie geweest. Vooral de kool- en pimpelmezen
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hebben baat gehad bij
deze nestkasten. De
foto’s op de website
spreken voor zich. Het
aantal nestkasten
wordt dit najaar
uitgebreid met behulp
van een gemeentelijke
opschoondagsubsidie.
De werkgroep
Natuurwaarden verwelkomt nog steeds vrijwilligers die op zijn tijd
de handen uit de mouwen willen steken. Ook geïnteresseerd?
Stuur een e-mail naar groen@achterwillens.eu.

Lampionnenoptocht 19 november
Begin september
was de vergunning
nog niet rond, maar
als hij er is, dan is
het 19 november
weer genieten in de
wijk van gekleurde
lampions.
Als vanouds van 18.30 tot 19.30 uur. Uitdelen lampionnen vanaf
18.00u. Chocolademelk bij terugkeer 19.30- 20.00u.
In oktober tref je weer flyers in de wijk aan met de details.
De voorverkoop is weer bij diverse winkels op de Willem en
Marialaan en via een ouder van Vindingrijk.
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18
Er van uitgaand dat de coronamaatregelen (zo goed als) zijn opgeheven
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Clean Up day 18 september
Wat is mooier dan
op World Clean
Up Day een paar
uur van je tijd te
besteden aan
wijkschoonmaak?
Dit keer is OudAchterwillens aan de
beurt.
Op 18 september
verzamelen we om 10.00 uur bij de Bühne in de Tristanstraat.
Knijpers en handschoenen krijg je bij het verzamelpunt. Kom je
ook?
Voor de agenda:
16 oktober Slagenbuurt, verzamelen basisschool Vindingrijk
10.00 uur
20 november Goudse Hout, verzamelen parkeerplaats
wielerbaan/hondenvereniging om 10.00 uur.
Overigens krijgen we veel signalen uit de wijk van mensen die op
hun eigen tijd in hun woonomgeving vuil ruimen: zie bijvoorbeeld
het interview achterin dit blad met Esther van Pomeren.
Ook Karin uit de Slagenbuurt ruimt regelmatig op in haar eigen
wijk: “Dit probeer ik elke week een avond te doen en ben dan
één à anderhalf uur bezig. Ik loop dan Poldermeesterslag met
het speeltuintje, Driewegplein, Dijkgraafslag, Aschpotpad. En als
ik door de Goudse Hout wandel, neem ik ook mijn grijpstok mee”.
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Ze noemt het ‘soort van verslavend’. Zij doet het alleen, krijgt
veel positieve reacties maar ziet tot haar teleurstelling “nog geen
versterking”.
Leer je kind afval opruimen
Ze heeft nog een tip voor ouders: “Leer je kinderen afval in de
daarvoor bestemde bakken te plaatsen.”
Gezien de troep rond verzamelcontainers in vrijwel de hele stad,
is die oproep ook gericht aan ouderen!

Extra PMD verzamelcontainers
De gemeente gaat her en der restafvalcontainers
ombouwen zodat ze geschikt zijn voor PMD (plastic,
metaal en drankpakken). Het Gloriantplantsoen is in
het laatste kwartaal van dit jaar aan de beurt.
Voor Middenwillens is er nog geen datum te noemen. Daar moet
hoogstwaarschijnlijk een extra ondergrondse container worden
geplaatst. Daar is verder nog niets van bekend.
Verder heeft wethouder Niezen per
september het Goudse afvalbeleid
aangescherpt.
Dit najaar komt er een
bewustwordingscampagne.
Twee teams van Cyclus gaan in
september de plekken met de
meeste overtredingen in kaart
brengen, én op die plaatsen meer opruimen en schoonmaken.
Die zien we dan wel verschijnen op het Driewegplein, waar
ondanks regelmatig overlastmeldingen bij het MOG, het even
regelmatig een zooitje is.
En dat ligt óók aan bewoners …
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Heeft Achterwillens groot hart?
Zoals mijn moeder zei: "Als je warmte zoekt, zoek
dan naar een groot hart en niet naar een groot
huis".
Wij hebben geconstateerd dat er behoefte is in de wijk aan
activiteiten tegen eenzaamheid.
Die willen wij graag organiseren en faciliteren.
Wie denkt/doet er mee?
U kunt een briefje in de bus doen bij de Bühne, Tristanstraat 18.
U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer: 065423347
of mailen naar voorzitter@achterwillens.eu.
Contactpersoon Netwerk Achterwillens: Rachid Tighadouini.
------------------------------------------------------------------------------------

Heemtuin Natuurwerkdag
Elke zaterdag vanaf 10.00 uur ben
je welkom bij de Heemtuin voor
hand- en spandiensten. Zeker op
de Landelijke Natuurwerkdag op 6
november.
Tot 16.00 uur kun je bollen planten, wilgen knotten en zagen.
Zelf je koffie, thee en/of lunch meenemen.
Meld je aan via natuurwerkdag.nl en zoek de pagina van de
Heemtuin Goudse Hout. Verzamelpunt is de werkschuur van de
Heemtuin aan het Kale Jonkerpad.
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Steeds meer Lief &
Leedstraten in Achterwillens
Achterwillens heeft inmiddels zes Lief &
Leedstraten die meedoen aan de Lief & Leedactie
Blije Buren. Op het kaartje kun je zien dat deze in
Middenwillens en Oud Achterwillens liggen. Nu de
Slagenbuurt nog …
In Lief & Leedstraten kijken
buren meer naar elkaar om.
Is er iemand ziek, heeft
iemand een partner verloren,
is er een nieuwe inwoner in de
straat of heeft iemand iets te
vieren?
Zogenaamde gangmakers in
de straat zorgen dan voor een
bloemetje, iets lekkers, een kaart of een ander aardigheidje.
Patricia is al bijna een jaar gangmaker in de Dagpauwoogstraat:
“Het feit dat je ziet dat het zo gewaardeerd wordt en dat het een
mens goed doet is ontzettend fijn!”
Lucia is gestart als gangmaker aan de Zwarteweg: “Ik hoop dat
buren elkaar wat beter leren kennen en er meer betrokkenheid
komt bij elkaar.”
Gouda telt inmiddels meer dan 70 Lief & Leedstraten.
Wil je ook meer verbinding in jouw straat? Vind je het leuk om
mensen blij te maken? Zo werkt het:
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•
Je kunt een Lief & Leedpotje aanvragen voor je straat (75
tot 150 euro per jaar). Hiermee verzorg je af en toe een
bloemetje of andere attentie voor een buur.
•
Je beheert dit potje samen met een of twee andere buren.
Jullie zijn de contactpersonen/gangmakers.
•
Als gangmaker ontvang je een startpakket met flyers en
kaarten die je in de straat kunt verspreiden.
•
Verantwoording is eenvoudig. We vragen je niet om
bonnetjes maar wel om foto’s en/of verhalen te delen.
•
Er zijn regelmatig speciale acties waar je als straat aan
mee kunt doen.
Lief & Leed actie Blije Buren is een initiatief van Gouda Bruist
met steun van GoudApot, Stichting DEMB, Gemeente Gouda,
Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen.
Meer informatie staat op liefenleedgouda.nl.
Heleen van Praag

De liefste straat?
Eén van die speciale acties is de verkiezing ‘Liefste
straat van Gouda’. Dit is de straat waar iedereen
zich welkom voelt, waar buren naar elkaar omkijken
en waar het fijn is om te wonen Tot 1 november kun
je je straat hiervoor opgeven.
Een onafhankelijke jury selecteert de drie leukste straten die zich
dan van hun beste kant laten zien. Alle Goudse gangmakers
mogen daarna op donderdag 18 november hun stem uitbrengen.
Je maakt kans op een smakelijke prijs: ijs voor de hele straat,
een straatbord met ‘Liefste Straat van Gouda 2021’ en positieve
aandacht voor jouw straat.
Achterwillens september 2021

35

advertentie

Achterwillens september 2021

36

“Buurtwinkel” fysiotherapie
‘We wilden hoog in het telefoonboek komen
te staan’. Die praktische redenering zorgde
ervoor dat fysiotherapeuten Erik Siegers en
Hans van Kersbergen in 1989 aan het
Driewegplein begonnen met hun
Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens.
En daar hebben ze nooit spijt van gehad, vertelt
Erik Siegers. Veel wijkbewoners kwamen er al eens
- Siegers spreekt van een soort ‘buurtwinkel’ –
maar de praktijk heeft ook klanten van elders.
We zitten in het kantoor, waarvan eind december
de gevel werd weggeblazen tijdens een
vuurwerkaanslag: “Er is een fles gevonden met brandbare
vloeistof”. Daders zijn nooit gepakt. Hebben ze vijanden? Niet dat
Siegers weet al voelt het voor hem wel als een “gerichte
aanslag”. De drie behandelkamers bleven gespaard, zo kon er
doorgewerkt worden. Het was het enige geweldsincident in al die
jaren. ‘We kregen veel steun van patiënten en mensen uit de
wijk, bloemen en kaarten. Daaraan zag je dat we meer zijn dan
alleen een behandelaar.”
Jeugdvrienden
Een foto van de opening aan de muur in het
kantoortje toont twee jongemannen (toen nog met
haar). Jeugdvrienden die samen opgroeiende op
de Burgemeester Martenssingel. Erik wist eerst
niet wat hij na de middelbare school zou gaan
doen. “Ik ben een jaar postbode geweest.”
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Toen hij zag wat Hans voor opleiding deed dacht hij ‘dat wil ik
ook’. En zo gezegd, zo gedaan.
Afgestudeerd en wel waaierden ze uit naar Voorschoten en Den
Haag. Werk was er genoeg, maar vooral als waarnemer en dat
bood weinig zekerheid. Vandaar het besluit om samen een
praktijk te beginnen. Natuurlijk in Gouda, waar ze allebei een
netwerk hebben. Hans zat er nog op voetbal, Erik op waterpolo.
De ruimte die ze in Achterwillens vonden, was half zo groot als
nu: twee behandelkamers en een kantoor, naast de dierenarts op
de hoek.
Uitbreiding met echtgenotes
Ze kennen hun vrouwen Annita van
Kersbergen (l) en Ellen Siegers (r)
van de opleiding. Toen er eenmaal
getrouwd was en er kinderen
kwamen, was het wel zo makkelijk
dat de vrouwen ook in de praktijk
kwamen werken. Iedereen in
deeltijd, zo was er geen kinderopvang nodig.
Erik: “Ik ben erg blij dat we dat zo konden doen.”
In die beginjaren werd er vooral één op één behandeld, aldus
Siegers. Bijscholing en voortschrijdende inzichten leidden tot
uitbreiding met een oefenruimte in 2007. “Het
bewegingsapparaat moet bewegen.” Het buurpand, waar na de
dierenarts een videotheek had gezeten, werd bij de praktijk
getrokken.
Corona-beperkingen
De zaal werd niet alleen gebruikt door mensen die een gebroken
been, een nieuwe heup of welk lichaamsdeel dan ook moesten
trainen. Je kon met een abonnement komen sporten, tot corona
vorig jaar roet in het eten gooide.
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Na een korte sluiting mocht er snel weer één-op-één behandeld
worden, mét mondkapjes op. Erik hoopt dat dat snel tot het
verleden zal behoren. “Afstand bewaren, het hoort niet bij ons
vak, waarin je mensen moet aanraken.”
Verdere specialisatie
Corona heeft ook voor een nieuwe specialisatie
gezorgd. Als na een Covid-19 infectie klachten
blijven bestaan bij bewegen of uitvoeren van
activiteiten kunnen mensen in de praktijk terecht.
Annita en Suzanne Goes-Smit, die al jaren de
praktijk versterkt, hebben zich hierin
gespecialiseerd.

Suzanne doet net, als Lars Harfterkamp, ook
aan dry needling, een behandelmethode met
naaldjes tegen spierverkrampingen. Lars
versterkt het team sinds september 2020.
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Erik zelf werkt behalve als fysiotherapeut, waarbij je
technisch/mechanisch lichaamsgericht werkt, ook elders als
haptotherapeut. “Die kijkt meer naar de mens als geheel. Iemand
met een burn out of een trauma kan ook fysieke beperkingen
hebben, waar je wat aan kunt doen.” Zijn specialisatie in de
praktijk in Achterwillens is het behandelen van schouderklachten.
Hans behandelt veel voetballers voor knieklachten - hij werkt als
therapeut bij Jodan Boys. Annita en Ellen hebben beide als
specialisatie de bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie.
Wat de toekomst brengt?
Erik zegt: “We zijn laagdrempelig, en we draaien de praktijk met
z’n allen, met veel specialismes en jarenlange ervaring”. En de
mensen weten hen te vinden. Omgekeerd denkt Fysio
Achterwillens, zoals de praktijk kortweg heet, niet aan vertrek.
Al moet je Siegers niet vragen hoe de situatie er over vijf jaar uit
ziet. De drie oudsten zijn inmiddels 60.
--------------------------------------------------------------------------------------

Kunstenaar Ivonne van den Nieuwendijk van Atelier 9E
veranderde dit oliedrukhuisje bij de Breevaartbrug in kunst.
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De verbinding van Esther van
Pomeren
‘Een mensenmens die wil dat

iedereen zich thuis voelt’, zo
omschrijft Esther van
Pomeren zichzelf. Ze doet
dan ook alles om verbinding
te zoeken met mensen: hier
in de wijk, waar ze bewust is
teruggekeerd na
omzwervingen elders, maar
ook in haar werk bij Goudse kunst- en
cultuurinstellingen als ‘urban curator’.
Esther is geboren op het Gloriantplantsoen en opgegroeid op de
Rentmeesterslag. ‘Een warme, veilige jeugd’, zo vertelt ze, ze
ziet zichzelf nog met het gezin naar de kinderboerderij gaan. Ze
noemt Gouda ‘positief veranderd’ ten opzichte van haar jeugd:
“Er zijn veel meer sociale initiatieven in de stad om iedereen
laagdrempelig aan te laten haken.” Al gebeurde dat vroeger
kleinschalig ook: “Mijn opa was kapper in de Spoorstraat, en mijn
oma maakte op zaterdag soep, dat zat voor de klanten dan bij de
prijs inbegrepen.”
Esther heeft altijd mogelijkheden gezien juist in de verschillen
tussen mensen, of het nu is door afkomst, visie of rijkdom.
“Iedereen heeft een verhaal. Diversiteit is een rijkdom en dat is
niet altijd zichtbaar.” Die instelling leidde tot een studie culturele
antropologie en religies in de hedendaagse samenleving, met
een specialisatie in culturele diversiteit en de Islam’.
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‘Taboe-onderwerpen’
Ze deed ervaringen op in meerdere banen: bij een projectbureau
in Amsterdam ontwikkelde ze onderwijsprojecten op ‘taboeonderwerpen’ zoals psychische gezondheid, discriminatie en
armoede maar ook op gebied van kunst en cultuur. Bij
antidiscriminatiebureau Radar in Rotterdam onderzocht ze hoe
mensenrechten in de praktijk uitwerken.
In die baan zat ze ‘teveel achter de computer’ en ze besloot naar
Marokko te vertrekken toen ze werd gevraagd een school mee
op te richten. Bij terugkomst werkte ze bij de Goudse
Weekendschool en toen lonkte de baan als ‘urban curator’, zeg
maar ‘verbinder’ voor de vier Goudse kunst- en
cultuurinstellingen: Museum Gouda, de Garenspinnerij, de
Schouwburg (en Cinema) en de Bibliotheek. Ze werkt vanuit
Museum Gouda en onderzoekt met de vier directies “wat we
kunnen doen voor de stad, hoe breiden we uit wat we al doen,
vanuit de vraag hoe zijn we relevant. Alles wat ik deed komt
samen in wat ik nu doe in Gouda.”
Goudse iconen
Met het Stedelijk Museum in Amsterdam ontwikkelde ze
projecten om jongeren actief te betrekken bij het museum. Ook
jongeren die ‘niets met kunst en cultuur hadden’ zoals ze zeiden.
“Ze laten zien dat kunst en cultuur ook over hen gaat, dat hun
verhaal ook gehoord mag worden in een museum. Exposities,
theater, dans, verhalen, muziek. Kunst en cultuur, het is allemaal
een verbindingsmiddel.”
Die ervaring gebruikt ze nu ook in het project Goudse Iconen,
voor de viering van 750 jaar stadsrechten. Vijftig betonnen
kaasmeisjes worden versierd door kunstenaars en verschillende
groepen in de stad, die vaak geen podium hebben. Denk aan
ouderen van de Hanepraij, kinderen uit Korte Akkeren,
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statushouders. “Groepen die het verdienen gehoord te worden.
“Ik hoop dat ook mensen uit Oud-Achterwillens gaan meedoen.”
De beelden staan bij de opening van het jubileumjaar, april 2022,
op de Markt. Daarna zwermen ze uit over de stad, waar ze tot
september blijven staan. Er komt een boek over, en een
fietsroute. “Zo kunnen Gouwenaars bij elkaar in de wijk gaan
kijken. Ik hoop vooral op veel nieuwe ontmoetingen en
verbindingen.”
Kunst bij Promen
Een ander project is de pilot kunst en cultuur op locatie bij
Promen. “Ze waren al bezig op gebied van gezondheid, maar dat
kan ook met kunst en cultuur, dacht ik. Daar waren ze zelf ook
heel enthousiast over. Medewerkers kunnen onder werktijd gratis
deelnemen aan creatieve en muzikale workshops. De doelen van
het project zijn ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning!” Er is
bijvoorbeeld een kunsttafel, waar mensen onder begeleiding van
een vakdocent van Cultuurhuis Garenspinnerij kunnen werken. In
september starten er ook muziekworkshops.
Mensen met bijzondere verhalen
Ze kwam graag terug naar Gouda. “De stad heeft de omvang van
een groot dorp met de dynamiek van een grote stad.” De keuze
voor oud-Achterwillens was bewust. “Het is een gemengde wijk,
met weinig onderlinge contacten en daardoor onbegrip. Met
mensen met bijzondere verhalen. Daar word ik door
aangetrokken, ik heb mijn hele leven al positief tegen verschillen
aangekeken. Als je meer van elkaars cultuur weet, ontstaat er
begrip.”
Ze noemt als voorbeeld een buurman die hele broden voert aan
de vogels en eenden. “Belerend toespreken dat daar ratten van
komen, helpt niet. Als je weet dat mensen dat doen vanuit hun
(religieuze) overtuiging dat het slecht is om eten weg te gooien
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en dat je goed moet zijn voor dieren, ga je daar op een heel
andere manier het gesprek over aan.”
Meedenken over oud Achterwillens
Esther denkt ook mee over
de herinrichting van de wijk.
“Binnenkort komt de
gemeente naar de wijk, dan
laten we de
(on)mogelijkheden zien. Het
is sociale woningbouw, waar
veel kwetsbare mensen
wonen, met andere zorgen
dan bijvoorbeeld zwerfvuil.
Voor veel van hen is 1,50
voor een volle vuilniszak, en biozakjes van 10 cent voor het GFTafval echt teveel.”
Dat belet Esther niet om samen met haar man wekelijks het
zwerfvuil in haar omgeving te lijf te gaan. “Stiekem hoop ik dat ze
denken ‘arme buurvrouw, laat ik maar niks op straat gooien’”,
lacht ze. Zij helpt graag mee om van de wijk een plek te maken
waar “niet meer iedereen zijn eigen tuintje aftimmert, maar waar
we met z’n allen kijken naar waar we naartoe gaan.”
Niet zonder de rest
Haar enthousiasme werkt aanstekelijk, al valt ze even stil bij de
vraag ‘waar sta je over vijf jaar’? “Nog veel meer initiatieven om
de sociale verbanden te verstevigen. Ik ben optimistisch over
veranderingen, al realiseer ik me dat veranderingen tijd kosten,
en aandacht, geduld en toewijding. En ik wil wel vooruit maar niet
zonder de rest.”
Tijd zal leren of Esther dat geduld heeft, maar aan haar
enthousiasme en daadkracht zal het niet liggen.
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkagenten Fuat Arslan/Hassan Nagih:
0900 - 88 44
Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem: 14 01 82
Voor alles wat 'zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies
Algemeen nummer Politie:
0900- 88 44
Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen van misdrijven en levensbedreigende situaties
Politie, Brandweer, Ambulance
112
---------------------------------------------------------------------------------------------Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag,
overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel, inbraak,
bedreiging en fraude
Meld Misdaad Anoniem:
0800 - 7000
---------------------------------------------------------------------------------------------Klachten over gevaarlijke situaties of kapotte zaken in het openbare
gebied en jeugdoverlast via:
Meldpunt Openbaar Gebied (MOG):
14 01 82
Als klachten hinderlijk zijn maar niet gevaarlijk: Slim Melden op website
gemeente Gouda
Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil,
klein chemische afval en papier)
Cyclus:
0182 - 54 75 00
---------------------------------------------------------------------------------------------Sociaal Team Noord (0-100+)
088 - 900 43 21
Mozaïek Wonen
0182 - 69 29 69
Woonpartners
0182 - 64 64 64
Buurtbemiddeling Kwadraad
0182 - 58 49 22
Crisisdienst van Kwadraad
088 - 900 40 00
(buiten kantooruren)
Centrum voor Jeugd en Gezin 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, 24/7)
Huiselijk geweld
0800 – 2000 (gratis, 24/7)
Hygiëne en gezondheid
088 – 308 32 00
Bureau Discriminatiezaken
0800 – 321 86 86 (gratis)
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