
Beste donateurs, bezwaarmakers en volgers,     

Gouda, 24 februari 2020 

 

       

Begin deze maand hebben wij u rechtstreeks benaderd met een stand van zaken rond het 

Bolwerk. Ook de media  besteden aandacht aan de zaak. Via onze facebook pagina houden 

we een breder publiek op de hoogte. Daar plaatsen we ook artikelen die relevant zijn voor 

stadsontwikkeling, duurzaamheid, groen in de stad etc. Zo hebben wij een artikel uit de 

Volkskrant geplaatst over stadsvergroening in Leiden. Daarbij wordt ook St. Singelpark in 

Gouda genoemd. Wat een verschil tussen beide steden als het gaat om de groenambitie. 

https://www.facebook.com/mooibolwerk/ 

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar het terrein opgeschoond. De volgende stap is 

archeologisch onderzoek. 

Ons bezwaar is inmiddels ook bij de rechtbank. We wachten op een eerste reactie.  

De samenwerking met St. Singelpark verloopt ondertussen goed. Het is fijn om met mensen 

samen te werken die hetzelfde doel nastreven als St. Mooi Bolwerk. Bovendien is hun 

expertise zeer gewenst. 

Ons bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met verschillende politieke partijen. Na 

afloop gaan we doorgaans enthousiast naar huis in de gedachte dat in de raad veel gehoor 

is te vinden voor een alternatieve invulling. Onder een groot deel van de partijen is sprake 

van voortschrijdend inzicht. We gaan door met deze gesprekken.  

Dan nu naar een andere realiteit van vandaag. In het verleden heeft de Stichting een 

financiële bijdrage gevraagd ( 2014-2015). Van deze donateurgelden (en een bijdrage van 

ING bank) heeft de Stichting sindsdien meerdere acties kunnen ontwikkelen en betalen. 

Helaas is de bodem bereikt. 

Wij doen hierbij aan u een oproep tot een donatie die ons in eerste instantie helpt de 

rechtsgang te bekostigen. Een particuliere donatie heeft ons een stukje op weg geholpen 

maar voldoende is dat nog niet. 

Wij hopen dat u ons (weer) steunt.  
Het rekeningnummer van St. Mooi Bolwerk is: NL93 INGB 0006651964. 
 

Tot slot: heeft u ideeën, relaties en contacten die we kunnen inzetten om het Bolwerk open 

en groen te houden dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 

Alvast hartelijk dank, 

Namens Stichting Mooi Bolwerk mooibolwerk@gmail.com 

Yvonne Schutrups- voorzitter 

Robin Mulder- secretaris 

Yvonne Baars van Baren- penningmeester 
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mailto:mooibolwerk@gmail.com

