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Zoals u ongetwijfeld u is opgevallen uit de regionale en lokale persberichten heeft 

Stichting Mooi Bolwerk bezwaar aangetekend tegen de afgifte van een 

bouwvergunning voor een zorgcomplex op het Bolwerk. Vorig jaar september is er een 

zitting geweest van de Commissie Bezwaarschriften waar St. Mooi Bolwerk en 

individuele bewoners hun bezwaren hebben kunnen toelichten. Ook de 

projectontwikkelaar was aanwezig. De Commissie heeft toen aan de Omgevingsdienst 

Midden Holland, die namens het college van B&W toezicht houdt op bouwen en 

wonen, alsnog een aantal prangende vragen gesteld om zaken nader uit te zoeken. 

Eind december ontvingen we het bericht van de Commissie dat de bezwaren op 

technische gronden niet ontvankelijk zijn verklaard.  

Stichting Mooi Bolwerk heeft vervolgens een in ruimtelijke ordening gespecialiseerde 

Goudse jurist in de hand genomen. Op 30 januari jongstleden is een verzoek tot 

schorsende werking bij de Rechtbank in Den Haag ingediend. De Rechtbank 

beoordeelt de stukken en indien de rechter van mening is dat in een 

bodemprocedure er een slagingskans is dat onze bezwaren gegrond worden 

verklaard dan kan de rechter deze schorsende werking toekennen.  

We gaan er dan vanuit dat tijd wordt gewonnen om de zaak uitgebreider onder de 

politieke aandacht te brengen. 

Samen met Stichting Singelpark en andere medestanders worden nu al gesprekken 

gevoerd met politieke partijen. Wat duidelijk merkbaar is dat zowel in de Raad als bij 

de leden van het Goudse college sprake is van voortschrijdend inzicht. Het besef is 

doorgedrongen dat Gouda (en zeker de binnenstad) zich beter moet voorbereiden op 

klimaateffecten als wateroverlast, oververhitting e.d. Bovendien zal het grote tekort 

aan groen moeten worden opgelost om de leefbaarheid van de binnenstadbewoners 

te verbeteren. Juist op het Bolwerk kunnen deze ambities worden waargemaakt. 

Bovendien, zou het niet mooi zijn om in 2022 wanneer Gouda 750 jaar bestaat, een 

nieuw park aan de burgers van Gouda aan te bieden? 

Dat is nu de stand van zaken. Het is dus een spannende periode. Het bestuur van 

stichting Mooi Bolwerk doet een beroep op iedereen om op elke relevant niveau en 

op welk platform dan ook Bolwerk aan te kaarten en de belangrijkheid van een nieuw 

open park te benadrukken.  

Heeft u ideeën, relaties en contacten die we kunnen inzetten om van het Bolwerk 

een groene en openbare ontmoetingsplek te maken, schroom dan niet en neem 

contact met ons op.   

 

Alvast hartelijk dank, 

Stichting Mooi Bolwerk 

Yvonne Schutrups - voorzitter     

mooibolwerk@gmail.com 


