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Van de redactie

Door Gerrit Schinkel
Zo, daar is ie weer, de eerste editie van Gouds Rood in het nieuwe jaar.
Een jaar waarin weer het nodige op het programma staat, want we mogen
weer naar de stembus voor maar liefst drie verkiezingen. We kunnen onze
vertegenwoordigers kiezen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland
(met een Goudse kandidaat, zie ook het voorwoord van de voorzitter), het
Hoogheemraadschap en in mei ook voor het Europese Parlement.
In deze editie van Gouds Rood vraagt Klaas Bolt aandacht voor de NonFoodbank Gouda en omgeving. Frank van der Knaap heeft het over de
toekomst van de lokale democratie en Hans du Pré toont zich in een mooi
artikel weer zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Korte Akkeren.
En Co Caljouw is weer present met twee artikelen.
De volgende editie van Gouds Rood zal verschijnen in juni 2019. Heeft u
iets interessants te melden dat ook in ons ‘clubblad’ geplaatst zou kunnen
worden, laat u zich er dan niet van weerhouden dit te mailen naar de
redactie.
Ik hoop u tijdens onze ALV van 25 maart a.s. te zien.
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Van de voorzitter

Door Patrick Verhoeven
Voorzitter
Beste mensen,
De eerste Gouds Rood van 2019. Er staat veel op het programma voor
het nieuwe jaar. Zo staan er de eerste helft van het jaar twee verkiezingen
op het programma.
Allereerst natuurlijk de verkiezingen voor de Provinciale Staten op
woensdag 20 maart, waarbij onze man uit Gouda, Bünyamin Erdogan, op
nummer 18 op de lijst staat. Ik hoop dat u het mij vergeeft als ik hier de
hoop uitspreek dat Bünyamin het goed gaat doen! Op onze ALV van
maandag 25 maart zal Bünyamin een nabeschouwing geven.
Dan nog de Europese verkiezingen van donderdag 23 mei. Misschien wel
één van de belangrijkste Europese verkiezingen ooit. Kiezen voldoende
Europeanen voor de rechts- of linkspopulisten om te zorgen voor een
verlamming van de EU? Verlamming, oftewel het onvermogen je aan te
passen aan de tijd, is dikwijls nog gevaarlijker dan foute beslissingen.
Iedere organisatie die zich niet aan kan passen aan de tijd, verzwakt en
wordt vroeg of laat irrelevant. Een Europa terug bij af, ik moet er niet aan
denken! Laten we hopen en vooral stemmen dat het niet zover komt!
Tot slot nog een woord van droefenis. Zoals velen van u weten heeft ons
raadslid Sophie Heesen onlangs haar 21-jarige broer Bastiaan verloren.
Verschillende partijgenoten hebben de uitvaart bezocht. Het was een
indrukwekkende gebeurtenis waarop Sophie, haar moeder en broer lieten
zien hoe sterk ze zijn bij al hun verdriet.
Ik weet zeker dat ik namens ons allen spreek als ik Sophie en haar familie
heel veel sterkte toewens in deze moeilijke tijd!
Beste partijvrienden, maandag 25 maart is er weer een ALV. Ik hoop u
allen weer te mogen ontmoeten in de Speelwinkel.
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Uitnodiging ALV dd. 25 maart 2019

Datum
Plaats

Maandag 25 maart 2019
Buurthuis De Speelwinkel,
Raam 60-62
20.00 uur

Tijd

AGENDA
1. Opening
2. Updates uit fractie en bestuur gevolgd door q&a
3. Beschouwingen aankomende verkiezingen door Bünyamin

Erdogan, kandidaat Provinciale Staten
4. Verantwoording jaarrekening
5. Voorbereiding input eerstvolgend partijcongres
6. Wat verder ter tafel komt
7. Afsluiting en borrel
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De Non-Foodbank Gouda en
omgeving

Door Klaas Bolt
Voorzitter Bestuur Non-Foodbank Gouda en omgeving
In het vervolg op mijn verhaal in de ALV van december 2018 voldoe
ik graag aan het verzoek van het bestuur om iets over de NonFoodbank in Gouda te schrijven in Gouds Rood. In het verkiezingsprogramma van onze partij is een belangrijk issue het
armoedebeleid in Gouda.
De Non-Foodbank is een integraal onderdeel van de keten
armoedebestrijding waarin de gemeente Gouda, uiteenlopende
maatschappelijke organisaties, de kerken in Gouda en, omdat we de regio
bedienen, omliggende gemeenten actief zijn. Iedere organisatie heeft
binnen de keten zijn eigen taak in het geheel en dat geldt ook voor de
Non-Foodbank. Kerntaak van ons is om kleding en inrichting te verzorgen
voor doelgroepen die dat om uiteenlopende redenen niet zelf kunnen
betalen. Denk aan statushouders, dak- en thuislozen en mensen die
onder curatele staan.
De Non-Foodbank is in 2013 opgericht als dochter van de Voedselbank.
Hun cliënten zijn onze cliënten. Daarnaast bedienen we alle cliënten die
ons worden aangeboden door alle hulpverleningsorganisaties in Gouda en
omstreken. Dat zijn de Sociale Teams van Gouda, Gemiva, het Leger des
Heils, Exodus, Kwadraat, Blijf van mijn Lijfhuizen en nog veel meer. Het
zijn er rond dertig.
De Non-Foodbank bestaat uit de Meubelbank en de Kledingbank. Beide
werken op aanvraag en wij houden dan ook nauwkeurig bij van wat
binnenkomt en er uit gaat. Ook om te voorkomen dat we een
onbeheersbare opslagplaats voor uiteenlopende goederen worden.
De Meubelbank is op dinsdag open voor cliënten en om goederen te
ontvangen. Sinds kort zijn we twee zaterdagen in de maand open om
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spullen te ontvangen en soms verkopen we fietsen. Zeker nu we meedoen
met de actie van de gemeente Gouda om de fietsenstalling op het station
weer bereikbaar te maken door weesfietsen te saneren. Een klein deel
daarvan gaat naar ons en die knappen wij op onder andere voor onze
doelgroep.
Onze cliënten wonen in een cirkel om Gouda. Naast de gemeente Gouda
gaat het om Reeuwijk-Bodegraven, Moordrecht, Gouderak, Nieuwerkerk
a/d IJssel, Stolwijk, Haastrecht, Waddinxveen en een enkele cliënt uit
Moerkapelle. Op jaarbasis zijn er ongeveer 280 aanvragen. Achter die
aanvragen kunnen dan één of meerdere mensen/gezinnen worden
gerekend. De meeste aanvragen komen uit Gouda en vervolgens uit de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk met enkele tientallen aanvragen.
Soms krijgen wij de vraag of de Non-Foodbank een kringloopwinkel is.
Dat is niet het geval. In principe wordt bijna alles wat we krijgen gratis
doorgegeven. Betaald moet worden voor het transport, de fietsen, het
witgoed en alle goederen die wij [soms] kopen. Enerzijds om onze kosten
te dekken en anderzijds om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
Soms worden uit die tegoeden materialen aangeschaft die voor een
eerste inrichting van huizen noodzakelijk zijn en niet voorradig zijn zoals
kasten. Gezien de huidige financiële situatie kunnen we dat ons op dit
moment niet veroorloven.
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Voor de Meubelbank houden we zoals aangegeven aan een strakke
planning. De hulpverlener vult een aanvraagformulier in dat op onze site is
te vinden. Aan de hand van dat formulier gaan gastvrouwen met de
cliënten rond in onze locatie om de gevraagde spullen bij elkaar te
zoeken. Dat zijn meestal blokken van een uur per cliënt. We werken van
10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dat zijn dus 8 afspraken per
dinsdag. De spullen kunnen door de cliënten worden meegenomen.
Bezorgen kost minimaal € 25,00 en voor de regio € 35,00.
Dan de Kledingbank. Ook hier een planning. Er wordt bijgehouden
hoeveel stuks kleding wordt meegenomen. Dat is afhankelijk van de
gezinsomvang. De cliënt die zich heeft aangemeld kan 4 keer per jaar
langskomen. De Kledingbank is net als de Meubelbank op dinsdag open
maar ook nog woensdagmiddag.
Door mond op mond reclame en via de website ontvangen we goederen.
Daar staat wanneer en hoe goederen kunnen worden aangeboden.
Meestal zijn dat losse spullen, maar steeds worden ontruimingen gedaan.
Voor kleding ligt dat anders. Die wordt aangeboden door particulieren. We
hebben dan ook twee kledingcontainers. Een in Reeuwijk bij het
kerkgebouw De ARK tegenover het nieuwe winkelcentrum aldaar. Deze
wordt twee keer per week geleegd. En de andere staat bij de Pauluskerk
in Gouda. De kleding wordt gesorteerd. De mooiste en bruikbare kleding
hangen we op in de Kledingbank. Maar die is beperkt van omvang en bij
de kleding houden we rekening met de seizoenen. Het overschot wordt
gescheiden in eerste keus en tweede keus en Cyclus. Voor de eerste
keus krijgen we € 0,32 per kilo en de tweede keus is € 0,10. Die brengen
we naar een afnemer in Oud Beijerland.
Voor de boekhouders onder jullie enkele getallen:
Begrote kosten 2019: € 41.000, waarvan € 25.000 huisvesting, € 8.000
vervoer, € 3.000 inkopen materialen en € 3.000 kosten vrijwilligers.
Begrote baten 2019: € 41.000.
Bijdragen ad €20.000, door kerken, Zorgpartners, giften en de gemeente
Gouda (in december 2018 met een eenmalige gift van € 5000 van het
gemeentebestuur) en een projectbijdrage voor 2019 en mogelijk te
verwachten bijdragen van de omliggende gemeenten binnen onze regio.
Maar we brengen zelf € 25.000 bijeen. Geraamd zijn € 8.000 voor de
kledingopbrengsten, € 6.000 voor de verkoop van fietsen, € 3.000 voor de
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opbrengsten uit transport en € 3.000 uit verkoop van overige goederen.
Bijzonder vorig jaar was alleen al €1.000 voor verkoop van oud ijzer.
In totaal zou er dit jaar rond 33.000 kilo kleding nodig zijn om onze
budgettaire doelstelling te halen.
In 2018 kregen we een groot aantal investeringen door sponsors betaald.
Dat waren vier containers om spullen die ter verzending klaar staan in op
te bergen. Vervolgens € 12.000 van de RABO-bank om een eigen
vrachtwagen te kopen, het bijna gratis gebruik van een vrachtwagen van
Gouwe Meubel in Waddinxveen, 6 airco’s en 25 zonnepanelen die
binnenkort worden geplaatst.
Met de huisvesting aan de Johan de Haenstraat vanaf mei 2018 hebben
we een uitstekende locatie voor onze activiteiten. Nu zijn we als bestuur
bezig om de werk- en arbeidsomstandigheden voor onze vrijwilligers
verder te verbeteren en de kosten van de huisvesting omlaag te brengen.
Daarbij is onze inzet een groene onderneming te zijn o.a. door plaatsing
van zonnepanelen en te proberen op die wijze van het gas af te komen.
We zijn trots op onze vrijwilligers. Die zijn ons goud. Dat zijn er rond de
dertig. De inzet is groot en ook een aantal immigranten maakt deel van
onze groep. Ze leren hierdoor ook Nederlands. We denken er aan om ze
een uur per week taalles te gaan geven.
Als bestuur hebben we ook onze knelpunten. Onze vrijwilligers vergrijzen
en een aantal werklozen dat bij ons werkt heeft inmiddels een baan
gevonden. Dus moeten naar verjonging streven en we hebben naast
sjouwers ook administratieve mensen nodig. Kortom aan jullie een oproep
om na te gaan of er in jullie omgeving mensen zijn die de Non-Foodbank
willen versterken. Belangrijk daarbij is om te weten dat de inzet beperkt
kan zijn tot enkele uren per week of per maand. De vrijwilligers bij ons zijn
zeer gemotiveerd en er is een fijn klimaat waarin men actief is.
Laten we als PvdA-Gouda laten zien dat we er voor iedereen zijn, in het
bijzonder voor dak- en thuislozen, statushouders, mensen met een
chronisch inkomenstekort en voor mensen die onder curatele staan en zo
ons gedachtengoed als partij in de praktijk te brengen en iets te
betekenen naar onze burgers hier en in de omgeving van Gouda.
Voor meer informatie over de Non-Foodbank Gouda zie de website:
www.nonfoodbankgouda.nl
https://www.nonfoodbankg ouda.nl/pg -26957- 7-72637/pagina/homepage.html
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De toekomst van de lokale sociaaldemocratie
Door Frank van der Knaap

Op 12 januari jl., tijdens
onze onvolprezen nieuwjaarsborrel, deelde Ruud
Koole met ons zijn visie
op de toekomst van de
sociaaldemocratie. Om
zijn verhaal beter te
kunnen plaatsen, had ik
ter voorbereiding een
oude studie over
toekomstscenario’s
herlezen. Het is immers
altijd nuttig om, voordat
we luisteren naar een
toekomstvisie, even na te
gaan hoe we een tijdje
terug eigenlijk tegen die
toekomst aankeken en
wat daarvan is terecht
gekomen. Ik deel die studie graag met jullie en kom straks terug op
het verhaal van Ruud Koole.
In 2003 had ik de eer om op verzoek van het Centrum voor Lokaal
Bestuur, samen met een aantal prominente partijgenoten (o.a. Margriet
Meindertsma, Kim Putters en Dominic Schrijer), te mogen werken aan een
themanummer van Proeflokaal*. Onder de bezielende leiding van
futuroloog Jan Nekkers -jawel, precies dezelfde die nu voor Gouda werkt
aan de Toekomstvisie 2030- hebben we in een aantal maanden vier
scenario’s opgesteld voor de toekomst van de lokale politiek van links.
Voor de goede orde: scenario’s zijn geen eenduidige voorspelling van de
toekomst, maar verkenningen van wat er kan gebeuren als enkele
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veelbelovende ontwikkelingen zich verder ontplooien en mogelijk
bepalend kunnen worden voor de samenleving.
Zo hebben wij als werkgroep destijds twee ontwikkelingen benoemd als
veelbelovend voor het lokale bestuur: 1) de invloed van digitale informatie
en computertechnologie, wat kan leiden tot een niet-territorium gebonden
vorm van politiek en bestuur, en 2) een verder voortschrijdende
individualisering van de samenleving, wat kan leiden tot een meer
individualistische, minder collectivistische, benadering van politiek en
democratie. Deze ontwikkelingen hebben we in een assenstelsel gezet
waardoor er vier kwadranten ontstaan, elk met een eigen scenario (zie
afbeelding). Die vier scenario’s waren:
Scenario 1 ‘De vervolmaking van de lokale maakbaarheid’.
De kern van dit scenario is een groot geloof in de maakbare samenleving.
Dat was (is?) het dominante gedachtengoed van de PvdA. In dit scenario
werden de (toentertijd) bekende opvattingen over de rolverdeling rond
lokale politiek intact gelaten en waar mogelijk verbeterd: burgers
benoemen hun belangen en meningen, wethouders en raadsleden nemen
beslissingen en ambtenaren voeren ze uit.
Scenario 2 ‘Tysjerksteradiel III’.
In dit scenario, genoemd naar een fictieve wijk in de Friese gemeente,
blijft de lokale politiek sterk wijkgebonden, maar worden de mogelijkheden
van ICT gebruikt om nieuwe vormen van burgerparticipatie en
wijkdemocratie mogelijk te maken. Digitale prik- en beslisborden maken
een directe wijkdemocratie mogelijk. Je zou dagelijks vanachter je pc
kunnen stemmen over talloze zaken.
Scenario 3 ‘On tour met Rafael’.
Ook in dit scenario staat participatieve democratie centraal, maar het is
veel minder wijk- of gemeente gebonden. Door het formuleren van
politieke normen en waarden kunnen politici oplossingen voorstellen die
op veel meer plaatsen spelen en door de talrijke (digitale) referenda
kunnen de burgers zich over de oplossingen uitspreken. Kenmerkend is
hierbij ook dat de persoon veel belangrijker is dat de politieke partij. Het
hoeft zelfs geen bekende lijsttrekker te zijn die veranderingen in gang zet,
het kan ook een bekende en charismatische Nederlander zijn. Vandaar
dat dit scenario is vernoemd naar een voetballer die de kwaliteiten had om
een heel elftal en supporterslegioen op sleeptouw te nemen.
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Scenario 4 ‘Van oude mensen en dingen die voorbij gaan...’.
In deze benadering is de representatieve democratie gekoppeld aan het
loslaten van het lokale bestuur. Gespecialiseerde technocratische
autoriteiten, aangesteld door de centrale overheid, lossen lokale
problemen op. Toezicht wordt gehouden door onafhankelijke
ombudsmannen en rekenkamers.
Hoe staat het nu, anno 2019, met deze in 2003 geformuleerde
toekomstscenario’s? In alle scenario’s zijn nog wel herkenbare elementen
te vinden, maar is er één die dominant is geworden?
Het geloof in de maakbare samenleving (scenario 1) is bij velen nog
springlevend. Denk maar terug aan het verhaal van Ruud Koole: “wij, de
reformistische socialisten, hebben nog steeds een goed verhaal over een
betere samenleving en dat moeten we blijven uitdragen”. Bovendien is er
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nog niet zoveel aan de formele regels van onze democratische rechtsstaat
veranderd.
Toch zijn er de nodige veranderingen gaande. Laat ik er één uitlichten.
Ging vroeger nog vrijwel uitsluitend de politiek over besturen en het
inzetten van veranderingen (we noemden dat ‘government’), zo is de
hedendaagse opvatting dat de overheid slechts één van de vele spelers
is, naast het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. De
politiek trekt niet meer aan alle touwtjes, andere partijen zijn net zo
invloedrijk (we spreken tegenwoordig van ‘governance’). Dat past bij ons
politieke polderlandschap, maar het is steeds vaker aan het doorschieten.
Kijk alleen al maar naar hoe de VVD zijn oor laat hangen naar de grote
multinationals.
In het scenario van Tysjerksteradiel III (scenario 2) zijn zowel de
zegetocht van ICT, als het experimenteren met nieuwe vormen van
burgerparticipatie herkenbaar. Maar die twee ontwikkelingen zijn niet of
nauwelijks met elkaar verbonden geraakt. Slimme ICT-toepassingen
hebben de posities van wijkteams niet versterkt. Integendeel, als we kijken
naar Gouda lijkt mij de positie van wijkteams nu zwakker dan 16 jaar
geleden.
In scenario 3, On tour met Rafael, herken ik meer van de hedendaagse
samenleving. Onder politici zijn aansprekende leiders met een flitsend
optreden, een goed smoel en een vlotte babbel veel invloedrijker
geworden. En dat is ten koste gegaan van de degelijke, deskundige, maar
vaak o zo saaie bestuurders. En of je nu wel of niet gecharmeerd bent van
een Pim Fortuyn, Thierry Baudet of Jesse Klaver, feit is dat ze het
electoraal goed doen (of deden).
Maar dit scenario 3 wint nog veel meer aan overtuigingskracht als je ziet
dat veel leidende rollen worden opgeëist door hele andere lieden dan
politici. Denk maar eens aan Hugo Borst en Carin Gaemers, die met z’n
tweeën de hele discussie over de thuiszorg en ouderenzorg vlot trokken.
Of de Zweedse Greta Thunberg, die als 16-jarige een leidende rol vervult
op het wereldtoneel van de discussie over klimaatverandering.
Een element dat niet is uitgekomen van dit scenario is het loslaten van de
gemeente als geografische eenheid. Gemeenten zoeken vooral regionale
samenwerking of schaalvergroting door fusie, net zoals landen zoeken
naar supranationale samenwerking (zoals de EU), maar daaruit blijkt
vooral dat, hoewel de schaal waarop politiek wordt bedreven steeds aan
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verandering onderhevig is en diffuser wordt, de geografische verankering
of gebiedsgebondenheid, nog onverminderd belangrijk is.
Ook scenario 4 heeft elementen die we in onze hedendaagse
samenleving tegenkomen. Hoewel de politiek zelf niet technocratischer is
geworden, eerder het tegenovergestelde als je kijkt naar al het oprukkend
populisme in Nederland en daarbuiten, is er wel een groeiende invloed
van meer of minder onafhankelijke instanties, zoals de planbureaus en
rekenkamers. Bovendien hangen vaak politieke partijen hun hele hebben
en houwen op aan de cijfers van het CPB (Centraal Planbureau) en PLB
(Planbureau voor de Leefomgeving). Ook steeds meer
uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid zijn op afstand gezet en ook
directe onderdelen van ministeries worden soms ingezet als een
apolitieke, technocratische uitvoeringsinstantie. Denk maar aan de wijze
waarop staatssecretaris Harbers met een sierlijke boog zijn discretionaire
bevoegdheid over asielzaken bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst
over de schutting gooide. Kortom, de technocratie is er nog volop, zeker
als alternatief voor het nemen van politieke verantwoordelijkheid.
Zo zijn er van al deze vier verschillende scenario’s, 16 jaar later,
elementen herkenbaar in onze hedendaagse samenleving. En ik zou niet
één scenario overheersend willen noemen. Maar toch denk ik dat de één
wel sterker aanwezig is dan de ander. En daarbij bevind ik mij in goed
gezelschap. Recent sprak ik Jan Nekkers weer. Hij kon zich de oude
studie voor het CLB nog levendig herinneren en gezamenlijk kwamen we
al snel tot de slotsom dat scenario 3 het veel beter heeft gedaan dan de
scenario’s 1, 2 en 4.
Hoewel het primaat van de politiek het als waarde vooral onder de
politieke partijen nog erg goed doet, staan in de samenleving steeds vaker
niet-politici op als opinieleiders en trekkers van een debat. En natuurlijk
zijn de oude waarden en structuren daarmee niet achter de horizon
verdwenen. Je kunt je, bijvoorbeeld, de vraag stellen of de omslag in het
denken over het kinderpardon is veroorzaakt door de actie van Tim
Hofman of doordat zo vlak voor de PS-verkiezingen de afdelingen van het
CDA in opstand kwamen. Wellicht is het beide. Maar alleen al dát was 16
jaar geleden bijna ondenkbaar.
Terug naar het verhaal van Ruud Koole en de toekomst van de
sociaaldemocratie. Zoals gezegd, is zijn bijdrage goed te plaatsen in
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scenario 1. Dat is niet het meest succesvolle scenario gebleken. De
bijdrage van Ruud, waarin hij zegt dat als we onze boodschap maar vaak
genoeg herhalen, de mensen dat vanzelf gaan overnemen, spreekt mij
niet aan. Dat doet geen recht aan de veranderende opvattingen van die
mensen en ook niet aan de nieuwe uitdagingen waar we als samenleving
voor staan.
Op grote en complexe problemen zoals de klimaatverandering en steeds
omvangrijker wordende stromingen van vluchtelingen (politieke én
economische), hebben we nog geen goede en effectieve antwoorden. Dat
lossen we niet op met het eindeloos herhalen van de socialistische
idealen. Integendeel, juist als we het reformisme in de sociaaldemocratie
recht willen doen, zullen we onze idealen, onze visie op de politiek en
samenleving en de oplossingen op vraagstukken telkens opnieuw moeten
uitvinden. En als wij dat niet doen, doen anderen dat (gelukkig) wel.
Het is in mijn ogen ook niet toevallig dat scenario 3 het meest succesvolle
lijkt. Het is het meest progressief en staat in elk opzicht tegenover het
behoudende scenario 1. Het staat open voor op nieuwe ontwikkelingen.
Het is dynamisch en flexibel, waardoor je goed op nieuwe problemen en
andere generaties kunt inspelen. Natuurlijk gebruik je daar je eigen
inspiratiebronnen voor. Maar juist vanuit die waardevolle bronnen
formuleer je nieuwe antwoorden, en niet de oude herhalen. Scenario 3 het
werkt ook meer van buiten naar binnen: het haakt aan bij mensen en
ontwikkelingen van buiten de politiek. Het gaat niet om het gelijk of de
macht van de PvdA, maar om wat wij kunnen bijdragen aan de
samenleving. Dat doen we samen met andere (politieke) partijen, maar
zeker ook hand in hand met de niet-politieke leiders die in de samenleving
opstaan voor de goede zaak. Met deze elementen kunnen we verder.
Zonder het eigen gelijk, maar met een gezonde basis en een
nieuwsgierige en open instelling. Net zoals een toekomstscenario ons
geen blauwdruk geeft van de toekomst, maar wel een richting. Op naar
2030!
Wil je reageren? f.vdknaap@worldonline.nl
*Proeflokaal, tijdschrift voor lokaal bestuurders, Centrum voor Lokaal
Bestuur/ Wiardi Beckmanstichting, nr. 8, augustus 2003.
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Van Torenbad naar Torenpark
Door Hans du Pré
Korte Akkeren is een gezellige wijk, maar met weinig openbaar groen
en ook weinig mogelijkheden om dit uit te kunnen breiden. De oh zo
nodige en welkome groenuitbreidingen voor de wijk vragen dan ook
om creatieve oplossingen waarbij met kleine ingrepen soms een
groot effect te bereiken is. Zo pleit Wijkteam Korte Akkeren al
geruime tijd voor het herstel van het groenblauwe contact met rivier
de Hollandsche IJssel.
Tot 1980 lag de wijk Korte Akkeren bij zwembad 'het Torenbad' nog aan
de Hollandsche IJssel. Veel volwassenen van nu hebben nog goede
herinneringen aan dat openluchtzwembad bij de Watertoren, dat
gesitueerd was in de in onbruik geraakte zuiveringsbassins van het
Goudse waterleidingbedrijf. Contact vanuit de wijk Korte Akkeren met de
rivier de Hollandsche IJssel was toen nog heel gewoon en zit nog menig
Gouwenaar tussen de oren. Naast het Torenbad waren er toen ook nog
diverse ‘landjes’ langs de rivier waar je als kind heerlijk kon spelen en
ontdekken. En voor wie durfde was het bij laag water achter Compaxo
langs klauteren over de basaltblokken, een onvergetelijk avontuur.
Maar sinds alle terreinen langs de rivier een aaneengesloten lint
van bedrijven van meer dan een kilometer lang is geworden, zijn de
bewoners van Korte Akkeren het gevoel van aan de rivier de Hollandsche
IJssel te wonen kwijtgeraakt. Alleen in het meest zuidwestelijke puntje van
de wijk, bij het Weidebloemkwartier is het nog mogelijk om vanaf de dijk
over de rivier uit te kijken.
Het gemeentebestuur van Gouda heeft dit gemis onderkend en zich
voorgenomen het contact tussen de wijk Korte Akkeren en de rivier de
Hollandsche IJssel, weer te herstellen. In het bestemmingsplan is
daarvoor ter hoogte van de Watertoren een ‘Groene Verbinding tussen de
Hollandsche IJssel en de Schielands Hoge Zeedijk’ opgenomen. Aan het
omringende deel van het bedrijventerrein is daarbij de bestemming
'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke aanleg groen’ gegeven.
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Volgens de begeleidende tekst uit het bestemmingsplan; impliceert dat
ingebruikname van dat gebied als oleochemisch bedrijf of voor kantoren,
parkeerplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, stalling materieel,
verladingsactiviteiten en de opslag van grondstoffen, uitsluitend is
toegestaan indien daaraan voorafgaand een Groene Verbinding met de
rivier is gerealiseerd

Luchtopname van de Schielands Hoge Zeedijk met centraal de watertoren en het
Torenbad van circa 1979. Midden boven de loopbrug over de Rotterdamseweg,
aangelegd voor de bezoekers van het zwembad om veilig over te kunnen steken
naar de Van Baerlestraat. Foto Streekarchief Midden-Holland.
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Structuurvisie Groen Gouda
De vooruitziende bestemmingsplan-blik van Croda en gemeente maakt de
Groene Verbinding tussen Schielands Hoge Zeedijk en Hollandsche IJssel
tot een voorloper van de Structuurvisie Groen Gouda. In 2017 stelde de
gemeenteraad vast dat het oppervlak aan openbaar groen in Gouda
terugliep en dat daar iets aan gedaan moest worden. Het antwoord hier op
is de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Groen
Gouda. Daarin wordt het tekort aan openbaar groen onderkend voor
onder andere de wijk Korte Akkeren.
De Structuurvisie Groen heeft als doel er voor te zorgen dat bij
bouwontwikkelingen voldoende groen wordt aangelegd waarbij 15% van
het totale projectgebied openbaar groen dient te worden. Dit percentage is
zowel van toepassing bij volledige nieuwbouw, als bij verbouw van een
bestaand pand, mits de bouwsom minstens € 100.000 bedraagt. Als het
niet haalbaar blijkt om de vereiste15% openbaar groen te ontwikkelen, zijn
er compenserende maatregelen mogelijk tot maximaal 50% van de
oppervlakte van de opgave voor openbaar groen. Dankzij een zienswijze
van Wijkteam Korte Akkeren is ook het toegankelijk maken van nietopenbaar groen in de Structuurvisie Groen Gouda opgenomen als
mogelijkheid voor het creëren van nieuw openbaar groen. Dat kan
mogelijk van pas kan komen bij een ander groeninitiatief van Wijkteam
Korte Akkeren; het Rondje Goudkade.
Croda maakt nog geen gebruik van het terrein dat de Groene Verbinding
bij de Watertoren omringt, maar het moment van uitbreiding in dat gebied
dient zich wel binnen afzienbare tijd aan. De direct omwonenden zijn al
geïnformeerd over de voorbereidingen voor de aanleg van de Groene
Verbinding. Dat deze langgekoesterde wens van het wijkteam binnenkort
realiteit gaat worden is geweldig goed nieuws voor de bewoners van de
wijk Korte Akkeren. Een compliment voor ‘de Kaarsenfabriek’, zoals Croda
vaak nog wordt genoemd in de wijk, is dan ook op zijn plaats. Deze
verbetering van de woonomgeving van de fabriek staat in een mooie
traditie want Croda en haar voorgangers hebben al eerder bijgedragen
aan het verbeteren van de woonomgeving. Twee eerdere bijdragen die
gerealiseerd zijn op kosten van de fabriek zijn de voetgangersbrug over
de deur van de Mallegatsluis en de parkstrook met voetpad langs het
water van de Turfsingel achter het voormalige hoofdkantoor van Uniqema
International, nu in gebruik als GOH (Gouds Ondernemers Huis).
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Omwonenden en ook personeel van de fabriek maken met veel plezier
gebruik van beide voorzieningen. Het succes van deze zeer
gewaardeerde toevoegingen aan de woonomgeving rond de fabriek is
deels te danken aan goed vooroverleg met omwonenden en
belangenorganisaties. Om die reden heeft Wijkteam Korte Akkeren aan
Croda kenbaar gemaakt, ook graag mee te willen denken over de
inrichting van de Groene verbinding met de rivier bij de Watertoren. Dit
aanbod is door Croda in dank aanvaard.
Vanwege de Torenbad-geschiedenis heeft het Wijkteam die plek aan de
rivier voorlopig de naam ‘Torenpark' gegeven. Dus, wie weet kunt u
binnen afzienbare tijd in het Torenpark uw hengel in de rivier uitgooien of
daar lekker op een bankje zitten wat uitkijkt over de rivier en
Krimpenerwaard.

VISSER VAN MA YUAN

onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser
golven worden hoge wolken
wolken worden hoge golven
maar intussen rust de visser
Lucebert
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De kloof
Door Co Caljouw
Als arbeiderskind heb ik de kloof, het peilloos diepe gat tussen rijk
en arm, van zeer nabij aanschouwd en pas op latere leeftijd
enigszins kunnen overbruggen. Mijn vader genoot ooit slechts f.6,steun per week waar de huur dan nog vanaf moest. Op een
verjaardagspartijtje van een klasgenootje (vader notaris) arriveerde
ik als enige op (bemodderde klompen) en ook over mijn veelal door
mijn moeder zelf gebreide of genaaide kledij viel vast wel wat
neerbuigends te melden. Het ergste was in feite dat de vrouw des
huizes achter een deur maar voor mij hoorbaar aan een van de
dienstmeisjes meldde dat die Cootje toch zo’n welopgevoed (met
twee woorden sprekend) en pienter knaapje was.
Dat ik de stoelendans en alle andere spelletjes glansrijk won beschouwde
ikzelf als een zoete wraak op het door mij toen al ervaren standsverschil.
Mijn moeder daarentegen was na een verslag van het partijtje een week
niet meer van deze aarde: haar niet aflatend streven om haar zoontje op
te stoten in de vaart der volkeren leek alleszins te slagen. Een mensenleven verder met een handvol uiterst knappe ministers van financiën van
mijn partij aan het bewind lijkt de kloof alleen maar te zijn gegroeid. Ik laat
het brede, diepe gat tussen laaggeletterden en hoogopgeleiden maar
even buiten beschouwing en moet constateren dat, ondanks alle sociaaldemocratische inzet, de kloof tussen rijk en arm alleen maar breder is
geworden.
Om deze constatering te staven en tot besluit een ietwat anekdotische
ervaring op de thuisvloer waar de gevreesde enveloppen plegen te vallen.
Door een aantal pensioenbreuken is mijn pensioen (al jaren niet
geïndexeerd) aanzienlijk lager uitgevallen dan dat van uw gewezen en
ongetwijfeld geliefde fractieleider Ria. Zij krijgt er dus (andere schaal…)
enkele tientallen euro’s bij; mijn maandbedrag wordt met 2 euro gekort!
Mag mijn conclusie luiden dat er in 75 jaar geen donder ten goede is
veranderd?
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Provincie

Door Co Caljouw
Stemmen, ook bij de Provinciale Statenverkiezingen, is voor mij een
vanzelfsprekendheid. Maar dat wil geenszins zeggen dat ik met deze
bestuurslaag tevreden ben; integendeel. Over het gebrek aan inzicht
en beleid, zoals op het gebied van de ruimtelijke ordening, heb ik in
deze kolommen al menigmaal bericht. Ook over de totaal
ondemocratische wijze waarop vervolgens onze senaat aan zijn
leden komt wil ik geen verdere woorden spenderen.
Maar er is meer en helaas in negatieve zin. Sinds 2017 is het vaderlandse
natuurbeleid in handen gegeven van de provincies. En als rechtgeaard
liefhebber (en kenner) van flora en fauna en daarmee urgent
samenhangend het landschap volg ik dan ook het beleid van de
gedeputeerden en statenleden met buitengewone belangstelling.
En wat blijkt? Volgens het dagblad Trouw is alom in den lande de
vogelstand, in het bijzonder op het platteland, op dramatische wijze aan
het dalen. Met vele tientallen procenten. Dat komt vooral door het
verdwijnen van planten en insecten en inkrimping van leefgebieden. Al
zo’n 60 jaar heb ik als natuurfreak (lelijk woord overigens) over deze
teloorgang geschreven (en met mij vele anderen) zonder ook maar het
geringste resultaat of eindelijk eens een krachtig beleid.
En de boer? Hij vergiftigde voort en liet als ingeland via de waterschappen
voortdurend het grondwaterpeil zakken opdat er met de steeds zwaardere
machines aan moderne landbouw en veeteelt kon worden gedaan.
Grootschalig waardoor het landschap het aanzien niet meer waard is.
Voor die agrarische lobbyclub, die, zonder ook maar een enkele
reprimande van hogerhand, het toch al spreekwoordelijke lageland verder
laat krimpen en zinken met alle desastreuze gevolgen voor niet alleen de
natuur maar ook miljoenen woningen en bedrijven, laat ik mijn stem
gaarne achterwege.
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Belangrijke data

20 maart 2019

Verkiezingen Provinciale Staten en
Hoogheemraadschap

25 maart 2019

Algemene Leden Vergadering in Buurthuis
De Speelwinkel

23 mei 2019

Verkiezingen Europees Parlement

17 juni 2019

Algemene Leden Vergadering in Buurthuis
De Speelwinkel

26 september 2019

Politiek Café in de Goudse Eend

25 november 2019

Algemene Leden Vergadering in Buurthuis
De Speelwinkel
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TELEFOONNUMMERS
AFDELINGSBESTUUR
Patrick Verhoeven
Bram van Welie
Joost van Lier
Bünyamin Erdogan
Peter van Diesen
Michiel Sikkes

voorzitter
secretaris
penningmeester

WETHOUDER
Rogier Tetteroo
RAADSFRACTIE
Mohamed Mohandis
Sophie Heesen
Ahmed el Haddaoui
Max de Groot
Johan Veld
Jopke Kruyt

Tel.
06-24406510
06-14387157
06-35122643
06-30931713
06-20093322
06-13305542

06-43385611
fractievoorzitter

06-28777993
06-39041019
06-36279162
520372

burgerraadslid
burgerraadslid

06-10278000
06-20525875

OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA
vacature
Binnenstad
752969
Bep Rijsbergen
De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier 06-43410070
Will Oosterom
Gouda-Noord
515617
Gerrit Schinkel
Plaswijck
531229
Wim Sonnemans
Achterwillens
516340
Cok van de Graaf
Oosterwei
582009
vacature
Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis
Peter van Diesen
Goverwelle
06-20093322
José van Eijkelenburg
Bloemendaal
513220
CONTACTPERSOON VERSPREIDING GOUDS ROOD
José van Eijkelenburg

(Coördinator en Noord)

513220

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: gj.schinkel@planet.nl
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