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(uitgebreide papieren versie) 

NIEUWS 

 

Mei 2014 

 

Bestuur:  Vacature werkgebied Woning, contractjurist gezocht, algemene 

ledenvergadering. 

 

Woning:  Spouwmuur-en vloerisolatie, collectieve dakpannenactie, uitleen. 

 

Leefbaarheid/ Omgeving: Auto-inbraken, Bunderhof II, opschoonactie, rondweg Reeuwijk, rol politie-

burger, wijkjaarprogramma Plaswijck 2014. 

 

Sociaal:   Burennetwerk, geluksroute, kinderactiviteiten bewonersfeest en 

huttenbouwdorp. 

 

Financieel: Incasso. 

 

Website:   Voor het laatste nieuws en links. 

 

Nieuwsbrief:  per mail ontvangen. 

 

BESTUUR  
 

Gezocht 

1. We zijn nog op zoek naar een bestuurslid voor het werkgebied Woning.  

Wie heeft bouwkundige kennis door opleiding of ervaring en wil ons helpen met het werkgebied 

Woning?   

2. Er is nog behoefte aan een contractjurist in verband met betrekking tot de collectieve acties. Wie wil ons 

helpen/ meldt zich?  

 

U kunt ons bereiken via info@watergrasgouda.nl of t. 0182 – 535 781 (secretariaat). 
 
Algemene Ledenvergadering  (20-3-2014) 
De belangrijkste acties die komende tijd door het bestuur worden opgepakt, zijn: 

 Meer informatie verzamelen over toegevoegde waarde van glasvezel, experts/belanghebbenden kunnen 

zich aanmelden via info@watergrasgouda.nl. 

 Onderzoek opstarten naar aansprakelijkheid rondom uitlenen van gereedschappen. 

 Door aanhaken aan het Burennetwerk Gouda, de sociale samenhang in de wijk versterken en hopen op 

veel respons van de bewoners. 

 
 
WONING 

 

Collectieve actie Vloer – en Spouwmuurisolatie 

Zonnepanelen zijn prima voor milieu en portemonnee. Maar ondanks alle panelen heeft woningisolatie meer 

voordelen voor het milieu en is het sneller terugverdiend. Het comfort in de woning neemt toe en het 
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gasverbruik gaat naar beneden. Dit verhaal geldt overigens alleen voor de woningen die nog niet zijn 

nageïsoleerd, maar dat zijn er waarschijnlijk nog heel wat in onze wijk. 

 

De voordelen van na-isolatie in de Water- en Grassenbuurt zijn groot (in de jaren zeventig waren 

spouwmuur- en vloerisolatie nog niet verplicht. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft voor dit type huis een 

berekening gemaakt: 

 Voor hoekhuizen is spouwmuurisolatie in iets meer dan drie jaar terugverdiend, voor  vloerisolatie is dat 

iets meer dan zes jaar. 

 Voor tussenwoningen zijn de terugverdientijden langer. In een collectief project kan de terugverdientijd 

meevallen doordat voorrijkosten worden beperkt. 

 

Lees meer op website VEH:  http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/energie/isolatie/rekenvoorbeeld/ 

 

Een leuk praktijkverhaal hierover van de bekende milieucolumnist Vincent Dekker is te vinden op: 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3024184/2011/11/09/Warm-dankzij-30-

miljoen-bolletjes.dhtml. 

 

Inmiddels is er een commissie gevormd bestaande uit Pieter Bakkenes, Ben van Hooff en Jaap van der Wel. 

Ook is er contact met de verhuurder, van enkele tientallen woningen in onze wijk, die interesse heeft voor dit 

project. Verder is er een offerte-aanvraag opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met bijzondere 

omstandigheden, zoals muren die aan het water staan. Momenteel wordt bij potentiële leveranciers 

geïnformeerd naar belangstelling voor dit project.  

 

Heeft u belangstelling? Abonneert u zich op de nieuwsbrief waarin de voortgang van dit project zal worden 

beschreven. En attendeer buren, vrienden, kennissen in de buurt op dit project.  

 

Collectieve actie Dakpannen 

De collectieve actie Dakpannen loopt nog steeds.  Offerte aanvragen of aanvullende informatie nodig? U kunt 

contact opnemen met de heer Van Leeuwen (firma Dakwerken van Leeuwen) op telefoon 06 – 460 717 36.  

 

Uitleen 

Bij deze nieuwsbrief is een overzicht met uitleenartikelen gevoegd. 

 

 

LEEFBAARHEID/ OMGEVING 

 

Auto-inbraken  

Auto-inbraken in Grassenbuurt en Werven (60 stuks) in 2013: politie en burgers hebben intensief 

gesurveilleerd, na 4 maanden was het over. Complimenten aan de politie! 

 

Bunderhof II 

Er is een gesprek geweest met bestuursleden van Watergras en er volgt nog een informatieavond voor 

buurtbewoners: welke gevolgen worden geconstateerd en/of verwacht m.b.t . waterstand en 

grondverzakking? Het bestuur blijft deze zaken scherp volgen en vraagt hier ook oplettendheid van de leden. 

 

Opschoonactie 

Zaterdag 29 maart jl. was de Opschoonactie. De dag begon al met prachtig zonnig, windstil weer.. 

Bij het opschonen werd er minder vuil opgehaald dan in voorgaande jaren.  Op het Watergraseiland zelf 

vonden we deze keer haast niets, met dank  aan Marijke van der Werp, die er regelmatig wandelt en dan 

tegelijkertijd opruimt.  Maar ook langs het Omlooppad was het deze keer veel schoner.  

Na afloop was er weer wat te drinken en was er een attentie voor de kinderen. 

 

Rondweg Reeuwijk en doorsteek 

Meest actuele informatie: http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/ 
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Rol politie – burger 

Op 26 mei om 20.00 uur komt districtschef Marlé van Tol (politie Haaglanden/Gouda) naar de wijk om meer 

over de veranderingen op het gebied van veiligheid, vooral over de rol politie-burger, te vertellen.  Lees 

verder http://www.wijkteamplaswijck.nl/districtschef-politie-marle-van-tol-bij-bewonersavond-plaswijck-26-mei/ 

 

Wijkjaarprogramma Plaswijck 2014: veel veranderingen, veel kansen 

Graag wijzen wij u op het nieuwe wijkjaarprogramma 2014 met 45 belangrijke, leuke, bijzondere activiteiten 

en projecten over leefbaarheid in de wijk. Enkele items: 

 Grote veranderingen in Zorg en Welzijn, zoals de start van het Sociaal Team Noord.  

 Het nieuwe Verkeersplan Plaswijckweg en het nieuwe verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal. 

 Ook veranderingen op het gebied van veiligheid, vooral over de rol politie-burger.  

 Maandagavond 26 mei komt de districtschef van de politie Haaglanden/Gouda naar de wijk om meer te 

vertellen over o.a. rol politie-burger.  

 En weer een geweldig Huttenbouwdorp Noorderhout in de laatste week van de zomervakantie, zie onze 

website voor inschrijven en  informatie. 

 Herbestemming van het vrijgekomen pand van de bibliotheek naast het winkelcentrum.  

  

Wijkteam en bewoners zijn bij veel van de 45 projecten actief betrokken en kunnen samen veel voor elkaar 

krijgen voor de wijk. Wij hopen daarom ook dit jaar weer op uw input en steun voor een leefbare wijk. 

Zie http://www.wijkteamplaswijck.nl/wijkjaarprogramma/ (bron: Wijkteam Plaswijck) 
 
 
SOCIAAL 
 

Burennetwerk Gouda  

In februari 2014 is Burennetwerk Gouda van start gegaan. Nu – ruim twee maanden later - zijn er al bijna 90 
vrijwilligers in heel Gouda die beschikbaar zijn voor een klus of een bezoekje. Fantastisch dat zoveel mensen 
iets voor een buurtgenoot willen betekenen! De matchmakers hebben de afgelopen weken 19 ‘matches’ 
kunnen maken door een vrijwilliger te koppelen aan iemand met een hulpvraag. Ook in de Water- en 
Grassenbuurt heeft zich al een aantal hulpbieders aangemeld. De bewonersvereniging Watergras is in deze 
wijk aangehaakt bij het Burennetwerk Gouda. Twee contactpersonen (de Lange en Annelien Kalverda) zijn in 
deze wijk aanspreekpunt voor hulpvragers en hulpbieders en vormen de schakel naar de organisatie.  
 
Aarzel niet, en bel om u aan te melden of om hulp te vragen. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter het werkt en 
hoe fijner de wijk! Informatie op www.burennetwerkgouda en www.facebook.com/BurennetwerkGouda 
en www.watergrasgouda.nl. 

 

Activiteiten 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart werden goede ideeën aangedragen om het sociale netwerk 

in de wijk te versterken. Daarvoor zijn enthousiaste mensen nodig die zich aanmelden om-  in teams/ 

werkgroepen - de organisatie van een activiteit op zich te nemen. Meldt u aan bij het bestuur: wij brengen u 

in contact met andere enthousiaste aanmelders en faciliteren waar mogelijk de initiatieven die worden 

uitgewerkt door de teams. We hopen veel aanmeldingen te krijgen om de volgende activiteiten te kunnen 

realiseren: 

 

1. Geluks/tuin/ kunst/speur/../route: een route uitzetten door de wijk met adressen waar bewoners 

anderen (gratis) laten delen in iets waar je gelukkig van wordt: muziek laten horen, je mooie tuin laten 

zien, kunst maken/ exposeren, gedichten voordragen, een leuke (kinder)actie doen, . . .,  een speurtocht 

waar de kinderen op elk adres een deel van een totaalopdracht kunnen vinden. 

 

2. Kinderactiviteiten:  de lampionnenoptocht in november was voor zoveel kinderen een feest, dat er alle 

reden lijkt om nog een keer iets voor kinderen te bedenken. Wie meldt zich? 
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3. Er bestaan al nieuwjaarsborrels, bbq- en buurtfeesten op kleine schaal:  met succes en met alle reden 

om dat op meer plekken te ondernemen! In de uitleen zijn diverse benodigdheden voorhanden. 

 

4. Jubileumfeest 2017: het lijkt nog ver weg. Maar met een club mensen die hierover gaat brainstormen en 

acties die moeten worden uitgezet is een vooruitziende blik niet verkeerd. En vergeet de voorpret niet: 

om lang van te genieten! Wie meldt zich? 

 

Huttenbouwdorp 2014 - natuurspeelplaats Noorderhout 

Stichting Wijkteam Plaswijck organiseert deze zomer - 26 tot en met 28 augustus 2014 - voor het 4e jaar weer 

een geweldig Huttenbouwdorp voor de kinderen uit de wijk. Tijdens dit zomerevenement kunnen kinderen 

bouwen en samenwerken in de natuur: timmeren, lekker eten, verven, waterspektakel, extra activiteiten etc. 

Inschrijven en informatie http://www.wijkteamplaswijck.nl/huttenbouwdorp-noorderhout-2014/. 

         
 
FINANCIEEL 
Incasso 

De penningmeester is bezig om het incasso systeem om te zetten naar het nieuwe Europese incassosysteem. 

De planning is om de contributies in de eerste helft van mei te incasseren. 

 

 

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. 

 
 
NIEUWSBRIEF 

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief op www.watergrasgouda.nl of via info@watergrasgouda.nl of 

door het antwoordstrookje in te leveren op Raaigras 92 (secretariaat). 





  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief per mail ontvangen: 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Bijlage nieuwsbrief BV WG mei 2014 

 

 

 
Uitleenartikelen en –adressen 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de uitleenartikelen per locatie. 

 

Locatie 1:  Waterlelie 13, Freek en Jolande Deuss, tel. 53 21 55 

b.g.g. Waterlelie 21, Cees en José Ligthart, tel. 53 54 66 

1   Bakfiets 

1   Boorhamer incl. boren  

1   Elektrische grastrimmer  

1   Grondboor  

1   Mini Handheiblok  

1   Kruiwagen  

1   Steekwagen (kan trappen lopen)  

1   Ladder (lichtgewicht, 3-delig) 

2   Tegelklemmen  

 

 

Locatie 2:  Waterlelie 53, Erik de Kluijver en Wilma Boer, tel. 53 30 35 

1   Partytent (3 × 3 m.) 

3   Statafels 

 

 

Locatie 3:  Raaigras 54, Menno en Annelies Arentsen, tel. 70 78 45 of  06 - 49 97 84 66 

1   Boomzaag 

1   Boorhamer incl. boren  

1   Elektrische heggenschaar  

1   Takkenzaag met telescopische steel  

1   Takkenknipper  

 

 

Locatie 4:  Waterruit 12, Pieter en Hetty Bakkenes, tel. 53 83 65 

1   Bosch boorhamer met beitelfunctie 

1   Elektrische onkruidborstel 

1   Hakselaar 

1   Hogedrukreiniger 

1   Terrasreiniger, T-racer  

 

 

Locatie 5:  Struisgras 1, Ko en Alie Verhulst, tel. 53 38 03 

1   Verticuteermachine  

 

 

Locatie 6:  Waterpeper 26, Marja Lambregts en Jeroen Schouten, tel. 53 25 01 

1   Biertafel (210 × 50 cm) met banken 

1   Bingomolen met toebehoren 
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