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Inleiding
Stichting Spelen in Gouda Oost is opgericht om een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein
te realiseren en te beheren in Gouda. In juni 2018 is het speelterrein geopend. In dit
jaarverslag leest u hoe het in 2021 op het speelterrein gegaan is.
Ook dit jaar was corona een medespeler om rekening mee te houden: Het Eiland heeft
opnieuw een belangrijke functie kunnen vervullen tijdens de lockdown: er is ruimte genoeg
om kinderen en hun ouders van het spelen en de natuur te laten genieten.

Uit de Statuten:
De stichting tracht haar doel te bereiken door een actieve rol te spelen bij:
 Het verwerven van middelen ter realisering van het speelterrein Het Eiland.
 Het ontwerpen en inrichten van speelterrein Het Eiland.
 Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het
bruikleenovereenkomst met de gemeente
 Het adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost.

Bestuur
Bestuursleden: Loes Ostendorf voorzitter, Irene Tielman penningmeester, Petra Otten
secretaris, Lies van der Oord, Abdelrazzak Abbou en Jeroen Verhage.
Bestuurszaken:
Om een VOG aan te vragen hebben we onze E-Herkenning ge-upgraded naar niveau 2+.
De gevolgen van de nieuwe wet met betrekking tot stichtingen, de WBTR zullen we
verwerken in 2022.
De bestuursvergaderingen zijn merendeels online gevoerd.

Financiën
Ook dit jaar hebben we voor aankopen een beroep kunnen doen op fondsen:
Opschoondag voor o.a. gereedschap;
NLdoet voor struiken en planten;
VSB fonds – ontmoetingsplek Groene voor de aanschaf van een puntschommel;
Buurtfonds Postcodeloterij voor zand;
Een particuliere donateur, Schotech, voor de vervanging van een kapotte waterpomp;
Afscheidscadeau van een ambtenaar van de gemeente Gouda.

Bezoekers en activiteiten
Omdat de toegang vrij is kunnen we geen exacte bezoekersaantallen vaststellen. We zijn
tevreden over het aantal bezoekers dat we gedurende het hele jaar hebben
waargenomen. Het is duidelijk dat hoe mooier het weer is, hoe drukker Het Eiland bezocht
wordt. Al met al heeft Het Eiland een belangrijke functie kunnen vervullen voor de Goudse
kinderen en hun ouders, en voor de wijkbewoners die een plekje zochten om even buiten
te kunnen zijn of een ommetje te lopen.
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Activiteiten:
 Het spelen met water en zand, klimmen, klauteren, chillen op de bankjes, picknicks






is gewoon doorgegaan.
We deden mee aan NL Doet op 29 mei.
Nederland Schoon kon vanwege corona niet doorgaan.
We deden mee aan Burendag op 25 september:
Het Eiland was onderdeel van de route van Kidsfeest, georganiseerd door de
Kinderburgemeester en -wethouders.
De klusmiddagen van januari tot en met mei konden we niet laten doorgaan, het
beheer is in die maanden door kleine ploegjes vrijwilligers uitgevoerd. In de overige
maanden is elke tweede zaterdag van de maand een klusmiddag gehouden.

Beheer
Het Eiland wordt elk jaar mooier. Dat is vooral goed zichtbaar bij het zien van foto's van
voorgaande jaren: hoe klein waren de struiken toen nog, wat was er nog weinig groen. We
krijgen elk jaar meer zicht op wat nodig is om het terrein in optimale staat te houden.
 De Stichting heeft een beheerplan voor de komende 5-10 jaar, waarin opgenomen
de certificering en het onderhoud van de speeltoestellen, de jaar- en
kwartaalinspecties, het bijhouden van logboeken, het onderhoud van water en
groen. De taakverdeling tussen Stichting en gemeente is hierin uitgewerkt. De
gemeente heeft volgens afspraak drie maal het gras en riet gemaaid.
 De sleutelhouders zorgen ervoor dat bij toerbeurt de hekken 's morgens open en 's
avonds dicht gaan. Omdat de bomen rond het terrein bij storm gevaar opleveren
door het risico op afbrekende takken blijven de hekken gesloten bij code geel,
oranje en rood. Om passanten en bezoekers hierop te attenderen zijn er bordjes
met informatie hierover op de hekken geplaatst.
 De gemeente heeft een extra inspectie gehouden van de grote bomen die het
terrein omringen.
 Sleutelhouders doen elke avond een oppervlakkige inspectie van het terrein. Ook
bezoekers rapporteren aan het bestuur als zij zaken waarnemen die onderhoud
nodig hebben. Daarnaast loopt een bestuurslid elke maand een inspectieronde. De
gemeente doet de jaarinspectie. Mankementen worden zo snel mogelijk verholpen.
 Alle bevindingen en werkzaamheden worden in het logboek genoteerd. Dit wordt
jaarlijks naar de gemeente gezonden.
 In de warme maanden is het water in de speelsloot en de omringende sloten
visueel geïnspecteerd op blauwalg. Die is niet aangetroffen.
 Het afval is ook dit jaar een zorgpunt geweest. De hoeveelheid zwerfafval van
bezoekers is gelukkig gering. Door de sluitopeningen van de afvalbakken met
kettinkjes te versmallen, is er geen huisafval in de bakken gedumpt. Echter, er
blijven af en toe zakken huisafval, elders op het terrein gedumpt worden. Ook
vonden we een winkelwagentje met afval. Een paar keer sleepten kinderen afval,
zoals een matras, het terrein op. Het kost veel moeite om dat grofvuil via melding bij
de gemeente op te laten halen.
 Het is verboden om met honden over het speelterrein te lopen. Over het asfaltpad
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mag het wel, mits aangelijnd en natuurlijk met opruimplicht. Enkele buurtbewoners
laten hun hond echter toch loslopen over het speelterrein. Zo mogelijk spreken
bestuursleden of sleutelhouders hen hierop aan. Sommige hondenbezitters zijn
aanspreekbaar, anderen trekken zich er niets van aan als ze er op de ongewenste
aanwezigheid van hun hond op het terrein gewezen worden. Opnieuw hebben we
de wijkagent en de BOA's gevraagd regelmatig langs te komen. Het blijft een punt
van aandacht.
De vrijwillige “Ogen en Oren” van de omringende flats nemen contact op met het
bestuur zodra zij ongewenste zaken waarnemen. Tijdens de lockdown werden
bankjes af en toe gebruikt door rokende of alcoholdrinkende bezoekers. Ook
hiervan is de wijkagent op de hoogte gesteld. De gemeente heeft borden “Rookvrije
zone” op de hekkken bevestigd.
De infohuisjes zijn helaas een paar keer vernield. In december zijn ze tijdelijk door
ons weggehaald omdat ze vuurwerkgevoelig zijn. De overlast van vuurwerk is
gering geweest. We hebben de hekken alle dagen behalve 30-31 december open
kunnen houden. De vuilnisbakken zijn 3 weken in december afgesloten om
eventuele vuurwerkschade te beperken.
De gemeente zou de bosschages langs de Voorwillense sloot in de winter van 2021
snoeien. De speeltuin wordt hierdoor vanaf de Voorwillenseweg beter zichtbaar,
waardoor fietsers en wandelaars geattendeerd worden op het bestaan van het
terrein, en er iets meer sociale controle vanaf de weg mogelijk is. Dit is uiteindelijk
in 2022 gebeurd.
Het valzand en speelzand zijn gezakt door inklinking en erosie. Er is nieuw zand
opgebracht.
Verrotte planken van vlonders en bruggetjes zijn vervangen door Multituin.
De pomp van de fonteinfiets en die van het zonnepaneel zijn onherstelbaar kapot
gegaan. We hebben nieuwe moeten aanschaffen.
Mankementen zijn verholpen door de vrijwilligers van de onze klusgroep en door
Multituin.
Het asfaltpad is in slechte staat. De vervanging hiervan zou in 2021 plaatsvinden, is
door omstandigheden verschoven naar 2022. (In februari 2022 is dit aangepakt).

Aankopen:









Een mandschommel is in november aangekocht. Deze is geplaatst door Multituin,
de aanleg is begeleid door een archeoloog van de gemeente.
We hebben veel struiken en enkele bomen aangekocht, ze zijn geplant door de
vrijwilligers in het kader van NL Doet. Bij de aanschaf hebben we adviezen van de
stadsecoloog over insectvriendelijke soorten en biodiversiteit opgevolgd.
Voor de zonnepanelen en de fonteinfiets is een nieuwe waterpomp aangeschaft.
Gereedschappen voor snoeiwerk zijn gekocht.
We hebben informatiebordjes laten maken met betrekking tot de sluiting van de
hekken bij storm.
Een groot deel van het jaar heeft een anderhalvemeterbankje van Gouda Bruist op
het terrein gestaan.
De plaatsing van een drinkwaterpomp is onderzocht en niet doorgegaan omdat het
terrein op een te grote afstand van het dichtstbijzijnde waterpunt ligt.
We hebben diverse tuingereedschappen gekregen van het tuinteam van de
opgeheven Lieve Vrouwekerk.
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Vrijwilligers






De groep sleutelhouders is versterkt met een nieuwe sleutelhouder, waardoor het
aantal nu met 11 op volle sterkte is. Voor de nieuwe sleutelhouder is een Verklaring
Omtrent Gedrag aangevraagd en verkregen.
We konden dit jaar door corona helaas geen bedankfeestje houden voor onze
vrijwilligers.
We hebben deelgenomen aan de Vrijwilligersproeverij van de gemeente Gouda. Dit
resulteerde in de aanmelding van drie nieuwe vrijwilligers.
Er zijn naast het bestuur en de sleutelhouders circa 20 vrijwilligers, al dan niet met
hun kinderen, bereid om regelmatig te komen helpen met werkzaamheden. Op de
klusmiddagen komt ook een groepje kinderen uit de buurt meehelpen.
Op de NL Doet-dag hebben gemeenteraadsleden van het CDA meegeholpen met
het groenonderhoud.

Advisering



We hebben geparticipeerd in een onlinebijeenkomst over wensen voor de inrichting
van de omgevingsinrichting van de Oostvogellocatie.
We hebben bij de gemeenteraad (Commissie) ingesproken met het verzoek de
verkeersdrukte van de Voorwillenseweg (toegangsroute naar het speelterrein voor
veel fietsende en lopende bezoekers) niet verder te laten oplopen door een
bouwvergunning te verlenen voor bedrijven aan deze weg.

Communicatie







Het Eiland, Stichting Spelen in Gouda Oost, heeft een website, een e-mail adres,
een Twitteraccount en een Facebookaccount.
We zijn op Google en Google Maps te vinden.
Het speelterrein is opgenomen in de gemeentegids van Gouda.
Er is een artikel met foto in de Goudse Post krant gekomen van NL Doet op Het
Eiland.
Vrijwilligers ontvingen een nieuwjaarswens.
In de twee infohuisjes zijn regelmatig mededelingen geplaatst. Thema's waren: De
data en de afzegging van de klusmiddagen, een oproep om het terrein schoon te
houden in het Nederlands, Arabisch, Pools en Engels. Een oproep om geen honden
op het speelterrein te laten lopen/poepen. En om 1,5 meter afstand te houden.

Contacten:
◦ Naast contact met “onze” gemeente-ambtenaren onderhielden we contact met
de volgende organisaties:
◦ Wijkteam Gouda Oost
◦ Gouda Bruist, een initiatief voor alle actieve Goudse bewoners
◦ Stichting Een Heerlijk Thuis
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◦ De wijkagent, stadsmarinier en de BOA's
◦ De gemeentelijke archeologische dienst

Deskundigheidsbevordering van de bestuursleden
Een bestuurslid heeft het webinar gevolgd van het VIPpunt van gemeente Gouda over de
WBTR, nieuwe wetgeving met betrekking tot stichtingen,.

Tevredenheid en evaluatie
Bestuursleden en vrijwilligers vragen regelmatig aan bezoekers wat ze van het terrein
vinden en of ze tips hebben. Bijna alle bezoekers zijn positief. Bezoekers postten hun
mening op Google, ze gaven een 4,4 (van 5) gemiddeld, intussen zijn er 71 reviews
geplaatst.
Een van de reviews: “Ik ben well heel vies geworden. Maar voor de rest wél leuk”.
We zijn blij over hoe Het Eiland zich een plaats heeft verworven onder de favoriete
speelplekken van veel voornamelijk Goudse kinderen en hun ouders. Ook dit jaar moesten
we door corona een groot deel van het jaar dicht bij huis blijven, waardoor de behoefte
aan groen en speelplekken in de buurt in een behoefte voorziet. Buurtbewoners van
diverse leeftijden hebben het terrein weten te vinden om zich daar te verpozen.
We kunnen Het Eiland steeds mooier voor onze bezoekertjes en bezoekers maken met
behulp van fondsen, de gemeente, Gouda, gulle donateurs en onze onmisbare
vrijwilligers, waarvoor dank.
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