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Inleiding 
In december van 2016 heeft de Werkgroep Spelen Gouda Oost, onderdeel van Wijkteam 
Oost, bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda toestemming gevraagd  
een braakliggend terrein in Gouda Oost te mogen gebruiken voor de aanleg van een 
avontuuurlijk natuurspeelterrein, voorlopig genaamd De Driehoek. Het terrein ligt ten 
noorden van het sportcomplex GSV en ten zuiden van de Voorwillenseweg. De Werkgroep 
bestaat uit vier vrijwilligers. 
 

 

Doelstelling uit de Statuten van de in augustus opgerichte Stichting 

 
De stichting tracht haar doel te bereiken door een actieve rol te spelen bij: 

 Het ontwerpen en inrichten van speelterrein De Driehoek 

 Het verwerven van middelen ter realisering van het speelterrein  De Driehoek 

 Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 

 Het adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost. 
 

 

Ambitie/werkzaamheden 2017-2022 

Uit het beleidsplan 2017-2022: 
Het verwerven van middelen ter realisering van speelterrein “De Driehoek”, opdat het 
speelterrein in de zomer van 2018 toegankelijk is. De Stichting richt zich actief op het 
verwerven van gelden ten behoeve van de realisatie en het onderhoud van “De Driehoek”. 
Zij doet dit door haar projectplan onder de aandacht brengen van fondsen, sponsors, 
particulieren en bedrijven. Ze heeft een bedrag van circa € 180.000 begroot voor de 
realisatie en het onderhoud van het speelterrein. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, 
schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. 
Het ontwerpen en inrichten van een speelterrein gelegen op het driehoekige terrein ten 
noorden van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg, hierna te 
noemen: speelterrein “De Driehoek”.   
 

Gerealiseerd in 2017 

Januari: 

 In januari krijgt de Werkgroep de toestemming om het terrein te gebruiken. Een 
ingebruikstellingovereenkomt tussen de Gemeente en de Stichting hiervoor wordt in 
concept opgesteld. In maart 2018 zullen de gemeente en de stichting het contract 
ondertekenen. Het loopt minimaal tot 2028.  

 In de loop van het jaar wordt de eerste aanzet gegeven tot een beheerplan voor de 
komende 5-10 jaar, waar in opgenomen de certificering en het onderhoud van de 
speeltoestellen, de jaar- en kwartaalinspecties, het bijhouden van logboeken, het 
onderhoud  water en groen.  

 Ons initiatief is voor de gemeente Gouda een pionierservaring, net als voor ons als  
pas opgerichte stichting. We trekken gezamenlijk op, de gemeente besluit in de 
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loop van het jaar dat ons project een pilot wordt in het kader van burgerparticipatie.  

 We stellen de eerste versie van het projectplan op.  

 We verzenden de eerste subsidieaanvragen (Gezond in Gouda en Wijkteam Oost). 
Deze worden gehonoreerd.  

 We vragen de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland onderzoek te doen 
naar de kwaliteit van bodem en water. 

 

Maart:  

 De bodem- en waterkwaliteit is goed genoeg om een speelplek te kunnen 
realiseren. 

 De Werkgroep geeft Bureau RIS de opdracht om een Voorlopig Ontwerp te maken.  

 We verzenden het Voorlopig Ontwerp voor  toestemming naar de gemeente.  

 We overleggen over het ontwerp met  Werkgroep met de afdeling Ruimtelijk Beleid 
en Advies, de afdeling Beheer en Onderhoud, de juridische afdeling, de gemeente-
ecoloog, de gebiedsregisseur Gouda Oost en gemeente-archeloog.  

 De Werkgroep vraagt Hoogheemraadschap Rijnland om toestemming voor het 
graven van een speelsloot.  

 De plannen worden door Bureau RIS aangepast tot een tweede Voorlopig Ontwerp.  

 De Gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland keuren het tweede plan goed.  

 De Werkgroep krijgt  versterking van een ervaren en deskundige vrijwilliger in de 
persoon van de ecoloog Jan Oosterbaan van Groenteam Jan Oosterbaan. Hij 
adviseert ons op diverse gebieden. 

 

 Groenteam Jan Oosterbaan stelt een quickscan Flora en Fauna op.  

 De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij zegt toe ons als project te 
adopteren. We krijgen van hen een adviseur toegewezen en we vragen en krijgen 
advies over diverse onderwerpen. In december krijgen we de toezegging dat we 
een directievoerder/toezichthouder via de KNHM krijgen.  

 We stellen een begroting op voor de periode van 2017 tm 2022. Er is een bedrag 
van circa € 180.000-200.000 nodig voor de realisatie en het onderhoud voor 5 jaar 
van het toekomstige speelterrein. 

 

Juni:  

 De Werkgroep besluit zich in een Stichting om te vormen teneinde fondsen te 
kunnen aanschrijven. Om de kosten hiervan te dekken doet de Werkgroep een 
verzoek bij GoudApot.  Deze honoreert het verzoek.  

 

Juni/juli:  

 Voorafgaand aan de oprichting van de stichting oriënteert de Werkgroep zich op 
mogelijke fondsen en legt hiervoor de eerste contacten. 

 Het projectplan is in definitieve vorm aanvaard door de Werkgroep. 
 

Augustus:  

 De Werkgroep wordt Stichting Spelen in Gouda Oost met vier vrijwillige, 
onbezoldigde bestuursleden. 

 De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een feit.  
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 We stellen een beleidsplan voor de jaren 2017-2022 op. 

 De Stichting vraagt de ANBI-status aan bij de Belastingdienst.  

 De Stichting opent een bankrekening. 
 

Augustus tot en met december: 

 Het Stichtingsbestuur onderzoekt de mogelijkheden voor bijdragen van circa 40  
fondsen. Er gaan aanvragen naar 24 fondsen.  

 In de loop van de maanden augustus tot en met december (met kleine uitloop naar 
2018), reageren 13 fondsen positief en zeggen bedragen toe. 11 fondsen reageren 
negatief om uiteenlopende redenen, die overigens niets met de kwaliteit van het 
project te maken hebben. 

 We benaderen 9 Goudse bedrijven, waarvan 3 bedrijven een bedrag toezeggen.  

 Particulieren zeggen bedragen toe tussen de 50 en 1.500 euro. 
 

November:  

 We naderen het bedrag dat nodig is om de realisatie in gang te zetten.  

 We vragen Bureau RIS om het Voorlopig Ontwerp om te zetten in het Definitief 
Ontwerp.  

 We houden kennismakingsgesprekken met 3 aannemers en vragen hen een offerte 
op te stellen.  

 

December: 

 De Gemeente Gouda vraagt subsidie aan bij de Provincie Zuid-Holland. Na een  
mondelinge toezegging constateren we dat er in totaal genoeg geld is toegezegd 
om ons plan te kunnen realiseren. Dit na 5 maanden van onophoudelijk benaderen 
van fondsen, bedrijven, overheden en particulieren. 

 We durven het aan om de opdracht aan een aannemer te verstrekken. In overleg 
met Bureau RIS, Groenteam Jan Oosterbaan en de KNHM selecteren we de 
aannemer, Multituin. In januari 2018 zal de Stichting hem de opdracht geven het 
speelterrein aan te leggen, zodat het terrein in  juni 2018 open kan gaan. 

 Eind december meldt de Belastingdienst dat zij ANBIstatus afwijzen. In 2018 zal de 
Stichting hier nader onderzoek naar doen. 

 

 

Communicatie 

Uit het beleidsplan 2017-2022: 
De Werkgroep, en later de Stichting, informeert kinderen en overige wijkbewoners 
gedurende het hele jaar regelmatig over de stand van zaken en betrekt hen waar mogelijk 
bij de vervolgstappen.  
Ze doet dit door middel van nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, website en bezoek 
aan scholen.  
De stichting wil ouders informeren over het belang van natuurspelen van hun kinderen.  
De stichting richt zich in eerste instantie op de kinderen van Gouda Oost. Voor hun ouders 
en ouderen in de wijk wil de stichting een ontmoetingsplek bieden. 
De stichting wil kinderen met een beperking uit heel Gouda de mogelijkheid bieden om 
samen met kinderen zonder beperking op het speelterrein te verblijven en te spelen.  
 



Stichting Spelen in Gouda Oost Jaarverslag 2017        6 

 
 
 

Gerealiseerd in 2017 

Communicatie 

 We hebben een website via het Wijkteam en een e-mail adres, een Twitteraccount 
en een Facebookaccount. 

 Samen met de kinderen van Openbare Basisschool Wereldwijs ontwerpen we een 
logo. 

 We verzenden in 2017 drie nieuwsbrieven aan bewoners en andere 
geïnteresseerden. 

 Alle omwonenden van het terrein zijn meermaals extra geïnformeerd door middel 
van huis aan huis aanbellen en/of posters in de hal van de flats; 

 We brengen onze plannen onder de aandacht van de plaatselijke media en we 
hebben 2 keer de plaatselijke pers gehaald.  

 We geven op 2 wijkinformatiebijeenkomsten een toelichting op de plannen. We 
hebben hier de wensen van kinderen en andere bewoners geïnventariseerd. Deze 
worden zo goed mogelijk ingepast in de plannen. 

 Bij de jaarvergadering van een VvE in de wijk brengen we het project onder de 
aandacht. 

 Bij Gouda Bruist geven we een presentatie van de plannen.  

 Een leerling van het Grafisch  Lyceum maakt op ons verzoek een korte film over het 
toekomstige terrein, de wensen van de kinderen en de wijze waarop we het plan 
willen realiseren. Deze film is op Youtube en onze website geplaatst.  

 
Naast het veelvuldige contact met “onze” ambtenaren onderhouden we contact met de 
volgende organisaties: 

 De wijkagent 

 Wijkteam Gouda Oost 

 Gouda Bruist, een initiatief voor alle actieve Goudse bewoners. We staan met ons 
project op hun website.  

 Historische Vereniging Golda  in verband met de archeologische waarde van het 
terrein; 

 Openbare Basisschool Wereldwijs; 

 De Vlinder, onderdeel van Stek Jeugdhulp, voor dagbehandeling en ambulante zorg 
aan kinderen van 2 tot 7 jaar; 

 De Brede School, met als doel de scholen in en om de wijk te informeren; 

 Natuureducatieverenigingen IVN en KNNV voor activiteiten die zij kunnen 
verrichten zodra het terrein open is; 

 Stichting Groene Pedagogiek; 

 Stichtingen voor Welzijn: Kwadraad, Sociaal Team 0-100+, Stichting Jong; De 
woningbouwverenigingen in de wijk: Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-
Holland; 

 De Speeltuinbende, een stichting die adviseert  in verband met de toegankelijkheid 
voor kinderen in een rolstoel. Ook vragen we ouders van deze kinderen naar hun 
mening.  
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Advisering 

Uit het Beleidsplan 2017-2022: 
In 2017-2022: Het gevraagd en ongevraagd adviseren over overige speelgelegenheden in 
Gouda Oost.  
 

Realisatie in 2017 

De Stichting heeft via het Wijkteam de gemeente geadviseerd over het natuurlijker en 
uitdagender aanleggen van het nieuwe Anne Frankplantsoen. We hebben kinderen  
betrokken bij het beoordelen van de plannen voor de invulling van de speelgebieden in het 
plantsoen. Hun adviezen zijn door ons doorgegeven. 
 
 
 

En verder in 2017:  
 

Vrijwilligers 

Behalve de vrijwilligers die meewerken aan de realisatie van de plannen, werven we 
vrijwilligers die in actie zullen komen zodra het speelterrein open is:  

 Sleutelbewaarders die het terrein 's ochtends openen en 's avonds weer afsluiten 

 Contactpersonen voor de flats 

 Bewoners die willen helpen met onderhoud 

 De Ogen en Oren, die het terrein vanuit hun woning in de gaten zullen houden en 
het bestuur ongewenste activiteiten melden.  

 Circa 20 wijkbewoners hebben zich in de loop van het jaar als vrijwilliger 
aangemeld. Dit aantal zal in de hierna volgende maanden zeker stijgen.  

 
 
 

Deskundigheidsbevordering van de bestuursleden: 

 Twee bestuursleden bezoeken diverse workshops op de congresdag van “We doen 
het zelf wel”. Onderwerpen: crowdfunding, fondsenwerving, verhaal vertellen; 

 Op deze dag leggen we ook direct contact met twee grote fondsen; 

 Twee bestuursleden nemen deel aan de workshop “Levende speelplekken” van 
Kern met Pit (KNHM); 

 Een bestuurslid neemt deel aan het congres over de betekenis van natuur voor 
kinderen van de Stichting Groene Pedagogiek. 

 
 
 
 


