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Gouda krijgt nog twee mozaïekbanken

Kijken en kletsen op sofa’s
bij winkels en in het park
Kleurrijke ontmoetingsbanken
zijn zo populair in Gouda dat er
nog minimaal twee bijkomen.
Wie wil kan binnenkort vanaf
een sofa naar vogels in het park
of naar mensen in de winkelstraat kijken. De bedenkers
hopen dat de bankzitters ook
met elkaar in gesprek raken.
Maarten Molenaar
Gouda

Gouwenaar Aissa Sanoussi zit bijna
elke dag wel een tijdje op de SocialSofa (ontmoetingsbank) op het
Erasmusplein aan de rand van de
wijk Korte Akkeren. Hij geniet dan
van het uitzicht over de Turfsingel
en kijkt naar de vele wandelaars en
fietsers op de Guldenbrug.
Vandaag is hij er alleen, maar
vaak genoeg schuiven er volgens
hem ook anderen uit de wijk aan.
Waar ze het dan over hebben?
,,Over alles. Gouda, het nieuws, corona en de vleermuizen die we elke
avond in Korte Akkeren zien.”
De met mozaïek versierde betonnen bank als ontmoetingsplek. Het
is precies zoals Gouwenaar Rob
Schröder het graag ziet. Hij stond
aan de basis van SocialSofa’s in het
Regentesseplantsoen en op het
Erasmusplein en nu is hij weer
nauw betrokken bij de komst van
zo’n bank op de hoek van de Turfmarkt, met zicht op het winkelend
publiek in de Hoogstraat en op de
Kleiweg.

Volière

Maar er is in Gouda nog een plan.
Bewoners van de wijk Nieuwe Park
in de buurt van het station willen
ook graag zo’n bank. Het zitmeubel
is gepland naast de volière in het
Van Bergen IJzendoornpark, waar
dagelijks tientallen Gouwenaars
een kijkje komen nemen bij de vogels. Manon Vonk van wijkteam
Nieuwe Park: ,,En binnenkort kunnen ze daar dan op een prachtige
bank zitten. Met buurtbewoners
gaan we hier met mozaïek een

▲ Rob Schröder, hier met de Goudse Netty de Bruijne op de sofa op het Erasmusplein, wil ook ontmoetingsbanken op de hoek Turfmarkt/Kleiweg, in het Houtmansplantsoen en bij de Museumhaven.
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prachtig kunstwerk van maken,
waarbij kanaries en valkparkieten
worden uitgebeeld.”
De eerste ontmoetingsbank in
Gouda werd in 2018 geplaatst in het
Regentesseplantsoen, met uitzicht

Jongeren, werklui,
bewoners, toeristen,
ze weten de bank
allemaal te vinden
—Thea van Rotterdam

op plezierjachten en de Kattensingel. Een jaar later volgde het Erasmusplein. In beide banken zit volgens Rob Schröder vele honderden
uren werk. Zo’n vijftien buurtbewoners staken per sofa de handen

uit de mouwen. ,,Bij dit project
snijdt het mes aan twee kanten.
Aan de ene kant verstevigt het gezamenlijk maken van zo’n bank de
onderlinge band tussen buurtbewoners, anderzijds ontstaat met de
plaatsing van zo’n mooie sofa een
nieuwe ontmoetingsplek.”
De Goudse Thea van Rotterdam
laat als zo vaak haar hond uit in het
Regentesseplantsoen. De Regentensofa, zoals de ontmoetingsbank
hier is gedoopt, is op dat moment
onbezet. Maar volgens Thea is dat
vaak niet het geval. ,,Jongeren,
werklui, buurtbewoners, toeristen,
ze weten de bank allemaal te vinden.”
De populariteit van de sofa’s was
voor Rob Schröder en de ondernemers in de binnenstad reden om te
kijken of er nóg een mooie plek in
de stad is voor zo’n bank. Die is gevonden op de hoek van de Turf-

markt en de Kleiweg, zodat het
winkelend publiek hier even kan
uitrusten én kan kijken naar anderen die met volle tassen aan het
zeulen zijn.

Plateel

De bank met als thema Gouds plateel wordt de komende maanden
gemaakt. De projecten, die per stuk
enkele duizenden euro’s kosten,
zijn financieel mogelijk dankzij bijdragen van onder meer de gemeente, de GoudApot en ondernemers.
Schröder gaat zich de komende
jaren sterk maken voor nóg meer
sofa’s in de stad. Hij denkt daarbij
aan het Houtmansplantsoen en de
Museumhaven. ,,Ook dat zijn plekken met mooi uitzicht, die het aantrekkelijk maken om juist daar op
een bank plaats te nemen en met elkaar in gesprek te gaan.”

Waddinxveen stopt extra
miljoenen in het grondbedrijf

Twee jaar oude school
vergt nu al uitbreiding

WADDINXVEEN De miljoenen
die Waddinxveen verdient met
het Gouwe Park worden niet gebruikt voor de kosten van de coronacrisis, de tekorten in de jeugdzorg of de bouw van extra sociale
huurwoningen.
Zowel dit als volgend jaar krijgt
Waddinxveen van het regionale
bedrijventerrein, dat samen met
Gouda en Zuidplas wordt geëxploiteerd, een miljoen euro overgemaakt en in 2022 waarschijnlijk
nog eens 1,6 miljoen. De raad
vindt dat die bijna vier miljoen in
het eigen grondbedrijf moet worden gestopt omdat het Gouwe-

MOERKAPELLE Er zijn serieuze
plannen voor uitbreiding van het
in 2018 geopende schoolgebouw
aan de Windvaan in Moerkapelle.
Vanwege een grotere groei in leerlingental dan verwacht is extra
ruimte nodig. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas.
In het schoolgebouw in de
nieuwe wijk De Jonge Veenen zijn
de Rehobothschool en Keijzerschool gevestigd en er is een vestiging van de bibliotheek De
Groene Venen. Een deel van het
ruimtegebrek zou op korte termijn kunnen worden opgelost

oogde Sleutelkwartier (5,2 miljoen
euro) en het nieuwe centrum (4,9
miljoen euro).
Bij Andrea van der Ploeg (VVD)
was nog wel sprake van een nare
nasmaak omdat zij al een jaar geleden tevergeefs had geprobeerd de
winst tussentijds te gebruiken
voor de grote tekorten in het sociaal domein. Maar de grootste coalitiefractie stemt er nu toch mee in
dat het geld wordt opgepot voor
een aantrekkelijker grondbedrijf,
waarmee bouwrisico’s beter kunnen worden opvangen.
,,Dat is in deze raadsperiode zo
afgesproken”, aldus wethouder

heeft een eigen schoolbibliotheek
en de Keijzerschool zou dan een
bescheidener bibliotheek houden.
Inwoners van Moerkapelle zouden dan voor hun bibliotheek
naar elders in het dorp moeten.
,,Hoewel er natuurlijk veel voor
te zeggen is om een bibliotheek in
de school te hebben waar alle inwoners van het dorp terechtkunnen, moeten we constateren dat
het aantal betalende leden (49)
van de bibliotheek in het afgelopen jaar gering was”, stelt het college van Zuidplas vast.
Op langere termijn is echter
nieuwbouw nodig. Een plan daar-

