Singelpark Gouda
gaat voor groen
Zes enthousiaste bewoners dienden anderhalf jaar geleden een ambitieus plan in bij
de gemeente. Hun ideaal is het gebied rondom de Goudse singels groener te maken.
Onder het genot van een cappuccino ergens in de binnenstad spreek ik Marc Meijer,
een van de initiatiefnemers, over zijn droom voor de stad.
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Doorlopend park met aantrekkelijk groen
Marc heeft ook zijn dochter Linde meegebracht. Haar scouting-outfit met fleurige
stropdas verraadt waar haar vader haar
straks gaat brengen. Maar eerst neemt
hij uitgebreid de tijd om het project toe
te lichten: ’Wij willen langs de singels van
Gouda een doorlopend park maken waar
inwoners en bezoekers kunnen genieten
van aantrekkelijk groen. De historische
binnenstad met haar monumenten, musea
en grachten komt zo nog beter tot haar
recht. Het idee is dat het park een plek
wordt van ontmoeten, wandelen, spelen,
sporten, vertoeven en verwonderen. Zie
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je het voor je? Bewoners, ondernemers,
bedrijven, organisaties en de gemeente
willen we hieraan laten bijdragen. Elk op
zijn eigen manier.’
Voor, door en met de burger
Marc en de andere projectleden van dit
vier jaar durende ‘burgerinitiatief’ weten
waar ze het over hebben. Met zijn zessen
hebben ze niet alleen verstand van groen,
maar ook van marketing, architectuur
en goed communiceren met bewoners.
Zelf is Marc deskundige op het gebied
van bomen en de buitenruimte. Als geen
ander weet hij op welke manier groen in
de stad zorgt voor een
gezond en aangenaam
leefklimaat. Hij is er
tevens van overtuigd
dat Gouda er meer
sfeer door krijgt: ‘Groen
doet iets met onze
beleving. Met bomen,
bloemen, vogels en rust
om je heen voel je je
een ander mens.’ Over
de communicatie met
inwoners en organisaties in de stad vertelt hij:
‘Op bewonersavonden
presenteren we nooit een
compleet ontwerp voor
een deelproject. Mensen
uit de wijken mogen het
zelf mee invullen, zolang
aanvullingen maar bij de

visie passen, financieel haalbaar zijn en
door een meerderheid
worden gedragen.
Zo raken omwonenden betrokken en
voelen ze zich ook
verantwoordelijk als
het groen er eenmaal is. Ze zullen dan
bijvoorbeeld eerder iemand aanspreken
die onterecht zijn auto in een plantsoen
parkeert.’ Glimlachend vult hij aan: ‘Niet
de gemeente voert op een omwonendenavond het woord, maar onze projectgroep.
Wij zijn het dus die eventuele negativiteit
over ons heen krijgen. Maar we kweken
volgens mij ook gemakkelijker goodwill,
omdat we kunnen zeggen: “Ik sta hier
gewoon als burger, in mijn eigen tijd, zonder enige vergoeding”. Persoonlijk raak ik
overigens niet snel van mijn stuk. Als er
beweerd wordt dat iets niet kan, krijg ik
des te meer zin om te proberen het toch
voor elkaar te krijgen.’
Financiering door fondsen, burgers én de
gemeente
Een burgerinitiatief waarin ook de
gemeente een rol speelt. Hoe zit dat
precies? Marc: ‘Het Singelpark past in
het burgerparticipatiebeleid van zowel
de landelijke als de plaatselijke overheid.
In de Maatschappelijke Vergroeningsagenda heeft de gemeenteraad van Gouda
zich uitgesproken over het belang van
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groen in de stad. Daarbij is ook vastgelegd dat maatschappelijke initiatieven op
dit gebied ondersteund zullen worden.
Op basis hiervan dienden wij ons plan in.
Het is de bedoeling dat het project door
meerdere partijen wordt gefinancierd:
fondsen, de gemeente en mensen met
hart voor Gouda. Deze laatste groep wordt
benaderd met crowdfunding campagnes
(‘financiering via het publiek’). Wanneer
meerdere belanghebbenden een duit in
het zakje doen, zal dit de kwaliteit van het
Singelpark zeker ten goede komen. ‘
Aanstekelijke activiteiten
‘Het geeft echt een kick om ergens stenen
weg te halen en er in plaats daarvan groen
te planten’, laat Marc zich ontvallen. ‘Dit
deden we bijvoorbeeld op een strook langs
het water bij de Mariewal. Wat reageerden
de mensen enthousiast! We kregen zelfs
spontaan koffie en limonade van iemand
die vlakbij woonde. Nu is er natuurlijk
helemaal niemand tegen groen. Maar het
voelt toch erg goed als je na lang voorbereiden iets concreets kunt doen waar

“Wij willen langs de singels van Gouda een
doorlopend park maken waar inwoners en bezoekers
kunnen genieten van aantrekkelijk groen.”
mensen blij mee zijn! Ook bij initiatieven
die ons minder moeite kosten worden we
doorgaans hartelijk ontvangen. Zoals die
keer dat we plantenbakken opfleurden.
Echt waar, de kinderen die hierbij hielpen
kregen gewoon een knuffel van een van
de bewoners.’ Met een schuin oog naar
Linde, die bijna haar chocolademelk
op heeft: ‘Mijn eigen kinderen neem ik
natuurlijk ook mee. De eerste keer waren
ze bang om vies te worden, maar daarna
waren ze niet meer weg te slaan.’ Linde
beaamt dat: ‘De volgende keer ga ik zeker
weten weer mee!’ Dat wordt dit voorjaar
misschien bij het Erasmusplein naast de
Garenspinnerij, waar ooit een flat stond en
het groen nog steeds ver te zoeken is. Of
bij het Regentesseplantsoen, waar het de
bedoeling is binnenkort het wandelpad in

het groen helemaal door te trekken. ‘Denk
je eens in’, mijmert Marc hardop, ‘meer
bomen, meer bloemen, meer biodiversiteit
op plekken die nu nog saai bestraat zijn.‘
Steun van de politiek
‘Openlijke steun van politieke partijen is
voor ons erg belangrijk’, benadrukt Marc
bij het weggaan. ‘Vorig jaar hebben we
een keer de media gezocht omdat een van
de wethouders zich niet aan de afspraken
met ons hield. Gelukkig is het voorval goed
opgelost en worden we nu weer serieus
genomen. Ik hoop dat de Goudse politiek
ook na de verkiezingen vertrouwen in ons
houdt en middelen beschikbaar wil stellen.
Wat wij beogen is: goed blijven samenwerken, elkaar blijven informeren en samen
blijven gaan voor Singelpark Gouda.’
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