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1. Status van het park in het kort
Het Park bevindt zich in het Zuidelijke Stempel West. Dit is een deelgebied van de herstructurering Gouda Oost
en betreft het gebied tussen de Dunantsingel en de Sportlaan. In het park is de terrein rondom de
Ontmoetingskerk opgenomen met uitzondering van het gebied dat eigendom is van de kerk.
One Architecture heeft het stedenbouwkundig ontwerp van het park gemaakt en in 2012 is het inrichtingsplan
openbare ruimte gemaakt door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Vervolgens heeft Arcadis het ontwerp
nader technisch uitgewerkt. Het Park is in de basis al ontworpen en verder uitgewerkt. Het ontwerp zorgt dat een
drietal gebieden binnen het Park ontstaan waaraan nog een functie en invulling kan worden gegeven.
De voorbelasting van het parkgedeelte is in 2015 gerealiseerd en afgerond. In 2016 is de Kortestraat op niveau
gebracht en het parkeergedeelte grenzend aan de kerk inclusief de toegangsweg woonrijp gerealiseerd.
Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van de bestaande bomen en begroeiing
van de watergang uitgevoerd. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar wordt het grootste gedeelte van het
Park gerealiseerd tot aan de grens van het bouwterrein voor de Georgina Sanders toren. Het laatste gedeelte zal,
inclusief de inrichting van de parkgebieden 1,2 en 3, in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd. Realisatie van
dit gedeelte is afhankelijk van de afronding van de bouw van de Georgina Sanders toren en de te realiseren
oversteek bij de Leo Vromantoren door de gemeente Gouda.

2. Doel van de participatieronde
Het doel van deze participatieronde is om met omwonenden, belanghebbenden en profesional’s tot een haalbare
invulling van de 3 deelgebieden te komen. Woonpartners is verantwoordelijk voor de aanleg, maar daarna zal het
park overgedragen worden aan de gemeente Gouda. Dit betekent dat de eisen en wensen van het park
afgestemd moeten zijn met de ruimtelijke-, financiele,- functionele, operationele, technische en onderhoudseisen

van Woonpartners en de gemeente Gouda. Het doel van het park is om een plek te creeren waar bewoners
elkaar op een ontspannen en recreatieve manier kunnen ontmoeten. De ongedwongen invulling van het park
zorgt voor de mogelijkheid tot verbinden van mensen met verschillen de leeftijden, culturen en sociale
achtergrond. Kortom positieve sociale cohesie in belangrijk voor de duurzaamhed van de wijk.
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3. Uitkomsten participatieronde
Als onderdeel van de participatieronde is een bijeenkomst georganiseerd voor geselecteerde bewoners en
belanghebbenden op donderdag 20 april 2017. Vanwege slechts enkele aanmeldingen is door Woonpartners
besloten deze bijeenkomst te annuleren en is als alternatief aangeboden om individuele gesprekken aan te gaan
of de mening/suggesties per email kenbaar te maken. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabellen
weergegeven.

Emails van bewoners en belanghebbenden
• Persoonlijk zou ik voor een schommel zijn, bankjes om op te zitten, een klimtoestel bij de kerk voor i.v.m. ruimte
en geluid daar, een wip en verder vooral veel groen en natuurlijke materialen.
• Daarbij wel goed nadenkend over de buurt en de afspraken rondom hangjongeren.

1

Gespreksnotities met bewoners, bewonersorgansisaties en andere belanghebbenden
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• Speeltoestel voor kinderen van 4-12 jaar met daarom heen bankjes en picknick tafels zodat je spelen en als
ouder tegelijk toezicht kan houden, de picknick kan voorbereiden en kan kletsen met vriendinnen
• En eventueel daarna terwijl de kinderen nog steeds spelen ook wat kleine fitnessoefeningen doen, zoals fietsen
• Picknick tafels en helemaal fantastisch zou een BBQ plek zijn (als voorbeeld noemde zij een park in de wijk
Bloemendaal en een BBQ plaats in Reeuwijk aan het water.
• Toezicht houden op het park en huisregels opstellen zodat burgers politie en andere mensen die jongeren hier
op kunnen aanspreken (tussen zonsondergang en zonsopgang mag niet in het park verblijven).
• Geen honden uitlaatplek laten worden.
• Misschien een plek waar je kunt vissen in het water
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• Verboden voor honden!
• Huisregels van het park, geen negatieve vervelende hangjongeren in het park, maar wel als het op een leuke
manier is bijvoorbeeld een samenzijn rond een wifi bank.
• Bankjes goed positioneren mbt de drie gebiedjes en dat ouders vanaf een bankje goed toezicht kunnen houden
op de spelende kinderen
• Bankjes ook goed positioneren mbt de zon en het water, dus wellicht om en om plaatsen
• Grasveld moet goed zijn om op te kunnen spelen en picknicken
• Sterke voorkeur voor bbq en of vuurkorf
• 2x speeltuin, in het midden van het park met zand en water (fantasie en spel) en bij de kerk een speeltuin van
8-15 (behendigheid) waar ook ouders fitness oefeningen kunnen doen (combinatietoestel overdag spelen en in
de ochtend en avond sporten).
• Een andere leuke invulling is ook bijvoorbeeld iets met bal zijn (korfbal, basketbal, pingpongtafel,
schaakbordtafel)
• Bij de 2 torens meer een picknick functie creëren met bijvoorbeeld ook mogelijkheden van het plaatsen van een
foodtruck of andere kraampjes.
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• Komen de afvalcontainers glas, papier, plastic, kleren ook in het park?
• Hoe zit het met de beplating rondom de kerk ivm graffiti.
• Voorkeur voor moestuin en fruitbomen.
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•
•

Punt van bezorgdheid is: overlast vanuit het park en bezoekers die hangen.
Hoe kunnen we de jeugd erbij betrekken (positief faciliteren)
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4. Communicatie avond 23 mei 2017
Tijdens de communicatieavond op 23 mei 2017 in het Nelson Mandela centrum heeft Woonpartners een
stand gehad waarin bewoners en belanghebbenden suggesties/opmerkingen/ideeën hebben aandragen.
Tijdens deze avond is één formulier ingevuld, welke in onderstaande tabel is weergegeven.

Formulier suggesties/opmerkingen/ideeën
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• Bord deelgebied nazien
• Wanneer park af ?
• Komt er nog een woongroep in GS ?

Tevens zijn op deze avond ‘stickers geplakt’ waarmee een voorkeur voor een invulling mee aangeduid wordt.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 1. Aanvullende suggesties zijn tijdens deze avond
genoteerd op een groot vel papier. De bevindingen hiervan zijn weergegeven in bijlage 2.
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Bijlage 1 Voorkeuren concept ideeën n.a.v. communicatieavond
d.d. 23 mei 2017
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Bijlage 2 Suggesties n.a.v. communicatieavond d.d. 23 mei 2017

Datum: 27-9-2017

5 van 5

