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www.watergrasgouda.nl 
 

 
(uitgebreide papieren versie) 

NIEUWS 
 

november 2013 

 

 

Bestuur:  Het bestuur is uitgebreid; er is nog een vacature voor werkgebied Woning. Tevens hulp 

gezocht voor bijhouden Website. 

 

Website:  Voor het laatste nieuws en links. 

 

Woning: Vervolg dakpannenactie,  Uitleen en Woninginbraken in de wijk. 

 

Sociaal: Lampionnenoptocht op 11 november. 

 

Jeugdoverlast: Rechtstreeks naar politie bellen, t. 0900 - 8844  (niet naar gemeente). 

 

Omgeving: o.a. Asfalteren, Parkeren, Verkeersveiligheid Plaswijckweg en Rondweg Reeuwijk 

 

Auto-inbraken: Achtergronden, tips en wat u zelf kunt doen. 

 

Wijkagent: Edwin van den Boomgaard, nieuwe wijkagent in Bloemendaal en Plaswijck. 

 

Buurtpreventie: Lijst van Buurtcoördinatoren. 

 

BESTUUR UITGEBREID 

 

Het bestuur is recentelijk uitgebreid met een voorzitter, Daniel Wartena, en een bestuurslid, 

Annelien Kalverda. We zijn nog op zoek naar een bestuurslid voor het werkgebied Woning, nl. iemand met 

bouwkundige kennis door opleiding of ervaring. En we zoeken nog een medebewoner die zich bezig wil 

houden met het up-to-date houden van de Website. U kunt ons bereiken via info@watergrasgouda.nl of t. 

0182 – 535 781 (secretariaat). 

 

Even voorstellen 

 

 
 

Beste medewijkbewoners, 
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Daniel Wartena. Sinds een maand ben ik 
voorzitter van de wijkvereniging. Ik (inmiddels met vrouw en twee kinderen) woon, met 
een kleine onderbreking, zelf al vanaf 1979 in deze wijk , en heb me hier altijd erg prettig 
gevoeld. Het groene, ruime karakter van de wijk maken dat ik mij hier erg thuis voel. Ook 
mijn kinderen genieten van het park waar ik als kind gespeeld heb. 

In mijn nieuwe functie hoop ik actief bij te kunnen dragen aan het woonplezier van de bewoners. Hierbij sta 

ik altijd open voor suggesties, vragen en hulp. U kunt mij bereiken op info@watergrasgouda.nl of via mijn 

privé e-mail daniel_wartena@hotmail.com.     Graag tot ziens, Daniel Wartena 

http://www.watergrasgouda.nl/
mailto:info@watergrasgouda.nl
mailto:info@watergrasgouda.nl
mailto:daniel_wartena@hotmail.com


 Contact: info@watergrasgouda.nl  ~  t. 0182 - 535 781                      Nieuwsbrief Bewonersvereniging Watergras , november 2013  - p. 2 
 

 

 

Beste medewijkbewoners, 
 
Sinds twee jaar ben ik nieuw in Gouda en inwoner  van deze wijk. Nog voordat ik in mijn 
huis trok,  hoorde ik al van de bewonersvereniging en de activiteiten die de 
Watergrasvereniging ondernam. Dat sprak mij bijzonder aan en is dan ook de reden dat ik 
mij, na de oproepen van het bestuur om hulp, aanmeldde om mijn steentje bij te dragen. 
Ik ga me bezig houden met activiteiten op het gebied ´Sociaal´. Naast nog lopende 
activiteiten, zoals de lampionnenoptocht, wordt als eerste gewerkt aan een  

uitnodiging voor de nieuwe leden voor een informatieve-  en gezellige avond. 
 
Als ‘groentje’ in de wijk hoop ik op veel enthousiasme en graag ook ideeën van oud-  en nieuw 
Watergrasbewoners: welke van de vroegere activiteiten wilt u graag houden en zijn er nieuwe frisse 
activiteiten die we kunnen gaan uitwerken? U kunt  daarvoor terecht via  info@watergrasgouda.nl   
Tot nu toe heb ik het prima naar mijn zin in Gouda en wens u allen in deze wijk van harte hetzelfde toe.  
Graag tot ziens, Annelien Kalverda-Schut 

 

 

Gezocht:  

1. Bestuurslid dat zich bezig wil houden met het werkgebied Woning: wie heeft bouwkundige kennis en wil 

ons helpen met het werkgebied Woning?  
2. En wie wil helpen met het bijhouden van de Website? 
 
 
WEBSITE   WWW.WATERGRASGOUDA.NL 

 

Op de website kunt u het laatste nieuws lezen (zie ook de links). Uiteraard houden we degenen, die niet zijn 

aangesloten op de digitale snelweg, via papier op de hoogte. 

De website is nog niet af. Er wordt achter de schermen nog hard aan gewerkt. 

 

 
WONING 

 

Collectieve acties 

De collectieve actie voor de dakpannen loopt nog steeds. Vanwege een vacature in het bestuur worden 

nieuwe acties nog even uitgesteld. 

 

Uitleen 

De uitleen is zich aan het beraden op nieuwe uitleenartikelen. En tevens op de vraag wat te doen als de 

uitgeleende artikelen kapot worden teruggebracht. 

 
Woninginbraken in de wijk  

 De wijkagenten willen extra aandacht besteden aan de woninginbraken in de wijk.  

  

In de eerste plaats zoekt de politie contact met bewoners van de wijk die willen meedenken over 

oplossingen om inbraken tegen te gaan en over wat zij verwachten van de politie. Het kunnen ook bewoners 

zijn die slachtoffer zijn geworden van een inbraak en willen vertellen wat ze gemist hebben bij de politie of 

wat juist goed ging. Hebt u interesse, dan kunt u reageren met een email naar info@wijkteamplaswijck.nl.  

Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/wie-wil-meedenken-met-wijkagenten-over-inbraken/ 

 

 In de tweede plaats kunt u via de website van de politie nu zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd 

ingebroken. Met Misdaad in Kaart wil de politie bereiken dat u zich bewust wordt van de noodzaak om zelf 

maatregelen te nemen tegen woninginbraak.  Zie verder  http://www.wijkteamplaswijck.nl/inbraken-op-

wijkniveau-misdaad-in-kaart/        (bron: Wijkteam Plaswijck) 

mailto:info@watergrasgouda.nl
http://www.watergrasgouda.nl/
mailto:info@wijkteamplaswijck.nl
http://www.wijkteamplaswijck.nl/wie-wil-meedenken-met-wijkagenten-over-inbraken/
http://www.wijkteamplaswijck.nl/inbraken-op-wijkniveau-misdaad-in-kaart/
http://www.wijkteamplaswijck.nl/inbraken-op-wijkniveau-misdaad-in-kaart/
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SOCIAAL 

 

Op maandag 11 november om 18.50 uur vindt de jaarlijkse lampionnenoptocht plaats. Start: het 

Watergraseiland, hoek Waterruit. Het draaiorgel zal, zoals elk jaar, weer voor de muziek zorgen. We hopen 

veel kinderen te mogen begroeten en heel veel mooie lampions te zien.  

 

 

OMGEVING 

 

Asfalteren 

Het bestuur heeft geconstateerd dat de asfaltering in de wijk wat te wensen overlaat en heeft hierover een 

brief naar de gemeente verstuurd. Wij zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente. 

 

Ophogen wijk 

In het verleden is de Waterbuurt opgehoogd, maar de Grassenbuurt niet. De Bewonersvereniging heeft vaak 

bij de gemeente aangedrongen om de Grassenbuurt ook op te hogen, maar de gemeente antwoordde dan 

steevast dat er hogere prioriteiten waren. 

Op de website van de gemeente is de planning van alle projecten (zoals ophoging, riolering  etc.) te vinden: 

http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten 

 

Parkeren op de stoep? 

Mocht u onverhoopt toch op de stoep parkeren, houd dan rekening met voetgangers en laat ruimte vrij (ook 

voor kinderwagens). 

 

Watergraseiland 

Dit jaar is er veel te doen geweest over de vervanging van de speeltoestellen op het Watergraseiland en een 

eventuele verplaatsing van het speelplekje naar een meer centrale plaats op het Watergraseiland. 

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om het speelplekje niet te verplaatsen omdat er geen geld voor is. 

Recentelijk hebben alle inwoners van Watergras een brief van de gemeente ontvangen over de plannen van 

de gemeente met het speelplekje. 

 

Verkeersveiligheid Plaswijckweg/ Boegpad 

 

Verkeersveiligheid hele Plaswijckweg belangrijk item 

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg een belangrijk item in de wijk. De gemeente, 

verkeerspolitie, wijkteam en basisscholen hebben uitgesproken dat de verkeersveiligheid op de hele 

Plaswijckweg nu eindelijk een keer goed moet worden aangepakt. Dus niet alleen de oversteekplaats bij het 

Boegpad. 

  

‘Verkeersplan Plaswijckweg 2014′ nodig  

Daarvoor is een Verkeersplan Plaswijckweg 2014 nodig. Daarin staat welke effectieve en goedkope 

maatregelen er kunnen komen en waar. Het gaat om de verkeersveiligheid bij de basisscholen, bij risicovolle 

bochten en kruispunten en bijvoorbeeld om wegversmallingen en snelheid remmende maatregelen op 

enkele lange rechte stukken.  

Eenduidigheid van de maatregelen voor de gehele Plaswijckweg staat voorop. Er moet dus voor de gehele 

weg dezelfde soort maatregelen komen.  

  

En basisscholen en ouders 

Onderdeel van het verkeersplan is dat uiteraard ook de basisscholen, ouders en wijkbewoners een rol 

hebben bij het meer verkeersveilig maken van de wijk. De basisscholen hebben al verschillende 

programma’s hiervoor en zijn hiermee actief bezig.  

Voor actuele informatie, briefwisselingen etc., zie www.wijkteamplaswijck.nl.    (bron: wijkteam Plaswijck) 

http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten
http://www.wijkteamplaswijck.nl/
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Rondweg Reeuwijk 

Voor de meest actuele informatie hierover, zie de website van Wijkteam Plaswijck  

http://www.wijkteamplaswijck.nl/voorlopig-ontwerp-rondweg-reeuwijk/ 

Als Bewonersvereniging zullen we wél proactief en alert zijn op een eventuele doorsteek, áls die rondweg er 

eenmaal ligt. Volgens de verwachtingen zal de Plaswijckweg dan 5x zo druk worden én zal het 

bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, omdat de huidige functie van de Plaswijckweg  zal veranderen. 

 
 
JEUGDOVERLAST MELDEN BIJ POLITIE 

 

Vanaf heden moeten meldingen van jeugdoverlast niet bij de gemeente, maar rechtstreeks bij de politie 

gedaan worden. Het politienummer is: t. 0900 - 8844. Het is de bedoeling dat u de melding tevens bij 

Buurtpreventie doet. 

 

 

AUTO-INBRAKEN 

 

Veel auto-inbraken in de wijk Plaswijck (postcode 2804). Wijkagent Arthur Furrer wil u daarom graag wijzen 

op enkele aandachtspunten: 

 

Geen waardevolle spullen in de auto achterlaten 

Het gebeurt nog te vaak dat auto’s worden opengebroken en dieven met uw kostbare spullen ervandoor 

gaan. Maar, zoals inbrekers zelf ook aangeven: de enige echte oplossing is niks in de auto achterlaten! 

Zichtbaar achtergelaten, waardevolle goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een 

auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal. Haal waardevolle spullen daarom uit de auto! Neem 

het radiofrontje dus altijd mee. Laat geen laptops of mobiele telefoons in de auto. Leg een jas of tas in de 

achterbak. 

 

Tips 

 Sluit alle portieren van de auto goed af. 

• Neem altijd alle spullen mee uit de auto. 

• Laat het handschoenenvakje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit. 

• Dieven zoeken ook onder uw stoelen, berg daar dus niets op. 

• Laat uw auto voorzien van een goedgekeurd alarmsysteem. 

• Een startonderbreker voorkomt dat de dieven er met uw auto vandoor gaan. 

• Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats. 

• Zelfs als computerapparatuur niet in het zicht ligt, kunnen dieven deze ‘zien’ met behulp van hun eigen 

mobiel omdat de bluetooth een signaal afgeeft. 

• Kunt u niet anders dan waardevolle spullen in de auto achterlaten, laat dan een kluisje in de auto 

monteren. 

 

Ook opletten bij verkeerslichten 

Tenslotte … ook als u voor rood licht staat. Losse waardevolle voorwerpen op de bijrijderstoel of achterbank, 

zoals bijvoorbeeld een laptop, kunnen gestolen worden als u voor rood licht staat. Berg dergelijke 

voorwerpen ook tijdens de rit op in de kofferbak. 

 

Auto leeg? Doe ’t liever zelf! 

 

Met vriendelijke groet, 

Arthur Furrer 

Wijkagent Plaswijck Bloemendaal (bron: Wijkteam Plaswijck) 

http://www.wijkteamplaswijck.nl/voorlopig-ontwerp-rondweg-reeuwijk/
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NIEUWE WIJKAGENT 

 

Beste inwoners van de wijken Plaswijck en Bloemendaal, 

 

Maandag 9 september 2013 ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen mijn loopbaan, namelijk 

wijkagent van de wijken Plaswijck en Bloemendaal. Ik doe dat samen met Arthur Furrer, die al actief is in de 

wijk. Frank Mourits is nu bezig met een belangrijke opdracht binnen Gouda. 

 

Mijn loopbaan bij de politie begon in 2004 met een vierjarige opleiding. Praktijkervaring heb ik opgedaan in 

Katwijk en eind 2008 heb ik de overstap gemaakt naar team Gouda. Hier is mijn interesse in het vakgebied 

wijkagent ontstaan. Zo heb ik al stage gelopen als wijkagent in Schoonhoven. 

Aansluitend op deze stage wil ik mij inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waar u woont, 

winkelt, sport, werkt en/of uw kinderen naar school gaan. Dit wil ik samen met u doen. U bent de ogen en 

oren van de wijk. 

 

Bij een verdachte situatie mag u direct 112 bellen. Bij een melding met minder spoed, bel dan 0900-8844.  

dit wanneer er overlast is, zodat de politie zo mogelijk zelf actie kan ondernemen. Als wijkagenten krijgen wij 

automatisch alle meldingen over uw wijk uit het computersysteem van de politie. Zo blijven wij op de hoogte 

van wat er speelt. Melden is en blijft dus van belang. 

 

Verder ben ik te volgen via twitter op @WijkagentEdwin. 

 

Ik hoop een goede samenwerking en kennis te maken op de komende buurtbijeenkomsten. Ik zal dan graag 

vertellen over mijn werk, wat u kunt betekenen voor de leefbaarheid van uw wijk en over de aanpak en 

resultaten van de politie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Edwin van den Boomgaard 

Wijkagent Bloemendaal/ Plaswijck (bron: Wijkteam Plaswijck) 

 

 

 

BUURTPREVENTIE 

 

We krijgen signalen dat sommige mensen niet weten wie er voor hun straat Buurtcoördinator is, vandaar dat 

we hieronder voor de zekerheid nog even het lijstje met Buurtcoördinatoren geven: 

 

Gebied Buurtcoördinator Telefoonnummer 

Waterlelie, Waterruit even 90 t/m 124, 

Omloopkade tegenover de Waters 

Cees Ligthart tel. 535 466 

Waterkers, Waterruit even 2 t/m 44 Ruud Gebhardt tel. 528 387 

Waterklaver, Waterpeper, Waterruit 

oneven 1 t/m 61, even 46 t/m 88 en 

even 126 t/m 152 

Marijke van der Werp tel. 539 577 

Beemdgras, Kamgras,  Omloopkade 

tegenover de Grassen 

Jaap Blokzijl tel. 534 181 

Trilgras, Raaigras 1 t/m 84 Wim Meijer tel. 546 752 

Struisgras, Zwenkgras, Windhoek , 

Raaigras 86 t/m 116 

Bob Arends tel. 530 304 

 


