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Algemeen 
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van onze 

mooie Hoevebuurt: de groenste buurt van Gouda! Een aantal actieve leden leveren in verschillende 

werkgroepen door het organiseren van uiteenlopende acties en activiteiten jaar in jaar uit een 

belangrijke en cruciale bijdrage die het woon- en leefklimaat in onze mooie buurt bevorderen . 

Zonder deze actieve vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht. We zijn ze dan ook 

oprecht dankbaar voor hun inzet. De leden van het bestuur zijn verbonden met de diverse 

werkgroepen en het bestuur faciliteert de werkgroepen waar nodig. Budgettair moeten de 

werkgroepen het doen met de tijdens de ALV vastgestelde (deel)begroting(en). 

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur onze vereniging naar buiten in contacten met diverse 

instanties, zoals gemeente, politie, Cyclus, Promen, scholen , maatschappelijke organisatie en, voor 

zover relevant en op verzoek, ook naar (lokale politieke) fracties en het college. Uiteraard zijn leden 

die zich in een werkgroep structureel met een onderwerp willen bezig houden welkom zich kenbaar 

te maken bij de secretaris via secretaris@12hoeven.nl. 

 

Leden 
De vereniging telde eind februari 2020 310 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee 72% 

van de huiseigenaren betalend lid van onze vereniging. Dit betekent dat de organisatiegraad van 

onze buurt langzaam aan het dalen is t.o.v. vorige jaren. 

 

Tussen straat contactpersonen en het bestuur is afgesproken dat we met zijn allen weer met 

hernieuwd enthousiasme nieuwe bewoners in de buurt welkom gaan heten en benaderen om lid te 

worden van de vereniging. Ook bestaande bewoners gaan meer actief benaderd worden om alsnog 

lid te worden als een veranderde situatie daar aanleiding toe geeft (geboorte kinderen of getoond 

enthousiasme voor de vereniging of één van haar projecten, etc.). 

Het bestuur faciliteert de straat contactpersonen hierbij met een lijst met punten van toegevoegde 

waarde waarmee zij (nieuwe) bewoners kunnen motiveren ook lid te worden van de vereniging. 

 

Bestuur 
De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2019 na de ALV was als volgt: Olga Hoek 

(voorzitter), Peter van Gameren (secretaris) en Ruud Voordenhout (penningmeester). Het gaande 

bestuurd bestond uit Martijn Prang (voorzitter), Bas Bakker (secretaris) en Jaap van Rotterdam 

(penningmeester). Peter van Gameren heeft als secretaris zitting genomen in het bestuur 2019. Wij 

willen het vertrokken bestuur bedanken voor hun inzet en alle moois dat zij voor de buurt bereikt en 

gefaciliteerd hebben. 

 

Het zittende bestuur stelt zich voor het bestuursjaar 2020 verkiesbaar. 
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Contactpersonen, commissie- en werkgroepleden 
Waar het bestuur de coördinatie en continuïteit van alle activiteiten op hoofdlijnen bewaakt, worden 

de activiteiten zelf door een grotere groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. De contactpersonen 

onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en begroeten 

nieuwe bewoners. Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. In 2019 waren dat de 

volgende werkgroepen: 

• Werkgroep Jeugd 

• Werkgroep Veiligheid 

• Werkgroep Leefomgeving 

• Werkgroep Onderhoud 

• Redactie 

• Communicatie 

 

Werkgroep Jeugd 
De werkgroep Jeugd is sinds jaar en dag de meest zichtbare en meest actieve werkgroep. Ook in 2019 

zijn leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd: activiteiten rond Pasen, Halloween, Sint Maarten 

en de vossenjacht om er een paar te noemen. Tevens zet de Werkgroep Jeugd zich zeer actief in in 

andere projecten die de leefomgeving aangaan zoals het bollen planten in samenwerking met de 

werkgroep Leefomgeving. Wij zijn de Werkgroep Jeugd zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de 

verschillende projecten in 2019.  

 

In de loop van 2019 is de Werkgroep Jeugd terug gegaan van 6 naar 3 leden. Wij willen Anita, Maaike 

en Monica heel erg bedanken voor alle vrije uren die gestoken zijn in het organiseren en begeleiden 

van de activiteiten van de Werkgroep Jeugd. 

 

Het moge duidelijk zijn dat 3 leden niet voldoende is om een alle activiteiten die het jaar rond 

georganiseerd worden vol te houden. Wij doen dan ook een dringend beroep op de leden om zich 

aan te melden als vrijwilliger voor de Werkgroep Jeugd. Mochten mensen zich niet aanmelden dan 

zullen de activiteiten beperkt worden tot de ‘kleinere’ activiteiten en zullen activiteiten als 

Vossenjacht en Halloween op losse schroeven komen te staan. 

 

M.a.w. ben of ken je iemand die zich met plezier in zou willen zetten voor de mooie activiteiten van 

de Werkgroep Jeugd, spreek dan iemand van de Werkgroep Jeugd aan of meld je bij 

secretaris@12hoeven.nl. 

 

Leefomgeving / duurzaamheid 

 
Duurzame huizenroute: 
Op zaterdag 2 en zaterdag 9 november 2019 deden we met de buurt mee met de landelijke 

'Duurzame Huizenroute'. Tijdens de huizenroute zijn er huizen te bezichtigen die zijn verduurzaamd 

met b.v. zonnepanelen, isolatie enz. Bewoners kunnen dan bezoekers vertellen over hun ervaringen. 

De buurt was via de nieuwsbrief, infoborden en sociale media uit genodigd om hun huis open te 

stellen of juist om huizen te bezichtigen. 

Via een beveiligd deel van de site van de duurzamehuizenroute konden huiseigenaren uit de 

Hoevenbuurt hun huis inschrijven Een groepje van 4 huiseigenaren heeft hun huis opengesteld. Allen 

hebben bezoekers gehad. Het was heel leerzaam en leuk om ervaringen uit te wisselen. 

 Het plan is om ook in 2020 weer aan te sluiten bij de landelijke duurzame huizenroute. Dan 

waarschijnlijk via de niet-beveiligde site, zodat de huizen gemakkelijker te vinden zijn en bezoekers 
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zich gemakkelijker kunnen aanmelden. Doordat de woningeigenaar ervoor kan kiezen om vooraf 

naam en (mail)adres van bezoekers te krijgen en zelf kan bepalen wanneer en hoeveel mensen hij 

toelaat, is er zicht op wie je in je huis toelaat. 

 

Geluidsoverlast A12: 
N.a.v. de ALV wilden we starten met de geluidshinder van de A12. We verwachten echter een 

afname van geluidsoverlast van de snelweg omdat de maximum snelheid omlaag gaat. Dus we 

hebben in dit project nog geen energie gestopt. We houden er aandacht voor. 

 

Bijen en vlindervriendelijke strook; 
De groenstrook tussen de IH en de GH (langs de sloot naar het groene eiland) word vanaf nu door de 

gemeente Gouda beheerd als ruw gras. Dit houdt concreet in dat men 2 tot 3 maal per jaar het gras 

maait en het gemaaide gras afvoert. Hierdoor neemt de voeding in de grond af (waaronder 

stikstofgehalte) waardoor er een rijkere fauna ontstaat in de komende jaren. Ook neemt het 

woekeren van de bramen hierdoor af. 

 

Dit voorjaar word deze groenstrook open gewerkt en ingezaaid door de werkgroep leefomgeving met 

een bloemenzaadmengsel om de verrijking van deze grasstrook alvast een boost te geven. Hierdoor 

zal er een grasstrook ontstaan met bloemen die weer bijen en vlinders aantrekt. Denk hierbij aan de 

midden- en zij-bermen van de Van Reenensingel waar ook veel bloemen te zien zijn. 

 

Opschoonmiddag 19 oktober / bollenplantdag 20 oktober 
Op 20 oktober hebben een klein aantal buurtbewoners met ondersteuning van Promen en Cyclus 

zwerfvuil uit de hele buurt opgehaald. Bijzonder om te zien hoe mensen afval dumpen of gewoon 

tegenover hun achtertuin laten liggen. Er is ook op dit vlak nog winst te halen. 
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Diezelfde dag zijn maar liefst ruim 6500 bloembollen door een gelukkig grotere groep enthousiaste 

buurtbewoners gepoot. Ze zijn door de hele buurt verspreid. 6500 lijkt erg veel, maar de bollen 

waren binnen no-time onder de grond verdwenen. De bollen waren belangeloos te beschikking 

gesteld door fa. Gebr. J. & W. Van der Slot & Zn bv uit Noordwijkerhout. Een fantastisch gebaar. 

 
 

Nieuw kippenhok buurttuin dankzij GoudaPot 

 
Dankzij de financiering van GoudaPot kon eind juni het oude kippenhokje worden vervangen door 

een mooier en groter exemplaar. Dankzij de hulp van de volgende generatie werd het oude hok met 

zorg ontmanteld. Steeds meer opa’s en oma’s weten met hun kleinkinderen de weg naar de 

buurttuin te vinden. De kippen, inmiddels 4, lopen met regelmaat los op en rond de tuin. Lekker 

laten lopen, ze gaan net als de ouderen onder ons vanzelf weer op stok 😉. 

 

Ben’s Boom 
Tegenover de buurttuin staat tevens een mooie ode aan Ben Peters die gelukkig nog steeds heel veel 

betekent voor onze mooie wijk. In de vorm van een walnotenboom is een mooi stukje extra groen 

aan de wijk toegevoegd die tot in lengte van jaren symbool zal staan aan hetgeen Ben voor onze 

buurt voor elkaar heeft gekregen. 

 

Poortverlichting 
Recentelijk is duidelijk geworden dat de gemeente nog steeds een tegemoetkoming geeft voor het 

aanbrengen van energiezuinige poortverlichting. Op de website en Facebook pagina van de 

vereniging kunt u meer informatie hierover vinden alsmede een aanmeldformulier en verwijzing naar 

de site van de gemeente Gouda waar u de subsidie door inloggen met DigiD direct aan kan vragen. 
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Meedenken? 
Woon je sinds kort in de buurt en heb je affiniteit met het thema duurzaamheid/ leefbaarheid? Wees 

welkom om mee te denken en vooral te doen! Samen maken we immers de buurt. Interesse? Mail 

dan naar leefomgeving@12hoeven.nl 

 

Werkgroep Onderhoud 
De werkgroep Onderhoud is in het najaar van 2015 opgericht. De werkgroep Onderhoud stelt zich 

ten doel de belangen van de leden van de vereniging in relatie tot het onderhoud van de woningen 

extern te behartigen. Tegelijkertijd blijft de werkgroep een signalerende en adviserende rol vervullen 

naar het bestuur en leden(vergadering). Aanmelden bij deze werkgroep kan via 

onderhoud@12hoeven.nl 

 

Duurzaamheidsprogramma  
Het verduurzamen van de woningen blijft in de belangstelling van Bestuur en Werkgroep staan. O.a. 

via verspreiding van informatie aangaande verduurzaming in het Hoeveblad willen we hier in 2020 

een verdere bijdrage aan gaan leveren. Heeft u zelf goede ervaringen met getroffen isolerende 

maatregelen? Deel ze dan met onderhoud@12hoeven.nl 

 

Redactie 
Ger Standhardt voert al jaren de redactie over het Hoeveblad dat dit jaar toch met enige regelmaat 

uitgekomen is. Wij willen Ger en iedereen die een bijdrage heeft geleverd in de vorm van kopij of 

anderszins van harte bedanken voor het leveren van een nuttige bijdrage in de informatievoorziening 

in de buurt. Kopij inleveren kan via redactie@12hoeven.nl 

 

Communicatie 
Michel Derks voert al jaren de regie over de informatievoorziening via de website. Wij willen Michel 

danken voor zijn voortdurende bijdrage in het zorgen dat de bewoners op de hoogte blijven van 

zaken die de wijk aangaan. Suggesties of kopij voor de website kunt u inleveren bij 

communicatie@12hoeven.nl 

 

Overige initiatieven 
 

WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid 
Met 108 deelnemers in Februari 2020 is het aantal deelnemers aan deze app flink afgenomen. De 

voornaamste reden van het afhaken van deelnemers lijkt het delen van niet ter zake doende 

berichten te zijn. De WaakzaamheidsApp dient alleen gebruikt te worden voor zaken die acuut de 

veiligheid in de buurt aan gaan. Gelukkig zijn er ook voldoende voorbeelden waar deze app op dat 

vlak wel gewerkt heeft. Deelname aan de App kan geregeld worden door Bas Bakker aan te spreken 

of een email te sturen aan secretaris@12hoeven.nl 

 

DienstenApp De Twaalf Hoevenbuurt 
Alle berichten die de buurt maar niet de directe veiligheid aangaan kunt u plaatsen op de 12Hoeven 

DienstenApp. Aanmelden voor de DienstenApp kan door een email te sturen naar: 

secretaris@12hoeven.nl 
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Informatievoorziening 
De informatiekasten vormen nog steeds een welkome aanvulling voor het buurtnieuws. Grote 

nieuwsfeiten die de vereniging en de buurt aangaan kunt u hier altijd vinden. De informatiekasten 

worden gelukkig nog steeds goed bekeken. 

 

Groot nieuws, laatste nieuwtjes en kleinere maar noemenswaardige zaken vindt u terug op de 

website (https://12hoeven.nl) en op de Facebookpagina van de vereniging 

(https://www.facebook.com/12hoeven/ ). 

 

Tafeltennistafel 
Jaren geleden heeft de vereniging geld gekregen van het Oranjefonds uit een initiatief dat heette; 

buurtcadeauprijs. Deze tafel is echter door verschillende omstandigheden nog steeds niet geplaatst. 

Als bestuur willen we dit jaar (2020) dit project definitief afronden. 

 

Allereerst zullen we goedkeuring moeten vinden voor het budget. Er zal namelijk niet alleen een 

tafeltennistafel geplaatst worden maar deze zal vanwege het onderhoud geplaatst moeten worden 

op een betonnen plaat. Ook het plaatsen van tafel en voet neemt een deel van het budget in beslag. 

Het financiële plaatje zal in de ALV van 9 Maart 2020 gepresenteerd worden. Naar aanvullende 

subsidie zal het bestuur op zoek gaan. 

 

Daarnaast zal de tafeltennistafel ergens geplaatst moeten worden. Als de leden van de vereniging 

akkoord geven voor het totale budget, zal het bestuur een meest geschikte plaats aanwijzen. Daarna 

zal het bestuur en de straat contactpersoon overleg voeren met direct omwonenden om een 

verklaring van geen bezwaar te verkrijgen. 

 

Steiger 
Recent heeft het idee post gevat dat het een leuk idee zou zijn om een steiger te maken tegenover 

de buurttuin bij ‘t Groene Eiland. Er is inmiddels een tekening gemaakt (waarvoor dank Florian). Met 

deze tekening zijn we bij diverse mogelijke leveranciers terecht gekomen voor een kostenplaatje om 

de steiger te realiseren. 

 

We zijn nog in de beginfase van dit project en willen op de vergadering peilen of er draagvlak is voor 

dit initiatief. Zo ja, dan volgt de vraag hoeveel aan de leden welke som aan verenigingsbudget wij 

zouden willen toekennen aan dit project. Als dit duidelijk is, weten wij als bestuur hoeveel fondsen 

wij in de vorm van subsidies elders nog zullen moeten werven. Mocht eea financieel rond te krijgen 

zijn dan volgt uiteraard buurtonderzoek en de definitieve vergunningaanvraag. 

 

Buurt activiteitenoverzicht 
Onze voorzitter heeft zich gericht op het maken van een overzicht van alle activiteiten die door 

verschillende instanties in de nabijheid van onze buurt georganiseerd worden. Het betreft 

verschillende activiteiten en faciliteiten gericht op jong en oud. 

 

Deze verzamelde informatie zal tzt in een bewaarexemplaar van het Hoeveblad gedeeld worden en 

waar mogelijk met bijgaande folders van de in het Hoeveblad genoemde activiteiten en faciliteiten. 

Wij willen voorzitter Olga nu al bedanken voor haar harde werk tot nu toe. 

 

AED 
Helaas is in de loop van 2019 het eerste initiatief tot het plaatsen van een AED in de buurt niet 

volledig uit de verf gekomen. Uiteindelijk is het benodigde geld niet verzameld en is het daar gestopt. 

https://12hoeven.nl/
https://www.facebook.com/12hoeven/
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In 2020 heeft mevrouw Scholten echter de draad opgepakt en wordt het initiatief tot het plaatsen 

van een AED in de wijk opnieuw opgepakt. Het bestuur wil dit initiatief faciliteren door met dezelfde 

bedragen tegemoet te komen aan installatie en onderhoud aangaande de AED. 

 

Tevens zullen het bestuur en de straat contactpersonen mevrouw Scholten waar mogelijk helpen om 

langs de deuren geld te collecteren voor het plaatsen van de AED in de wijk. 

 

Tot slot 
Ook in 2019 is er door een kleine groep bewoners heel veel werk verzet. Alle lof voor een ieder die 

weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken! 

 

Aan ideeën en creativiteit geen gebrek 

Hoewel er al best veel gebeurt en wordt georganiseerd kan een vereniging niet bestaan zonder 

denkers en doeners die hetzij structureel, projectmatig of thematisch een steentje bij willen dragen. 

Een paar uurtjes helpen bij een activiteit is al waardevol. 

 

Om eigen initiatief door leden te vergemakkelijken zal het bestuur zorgen dat tzt op de website een 

formulier beschikbaar gemaakt wordt dat moet helpen: 

• het evenement te organiseren 

• Budget bij de vereniging aan te vragen 

• Subsidie aan te vragen (zelf of samen met de bewonersvereniging De Twaalf Hoeven) 

• Vergunningen aan te vragen 

• etc. 

 

En er is nog zoveel leuks te doen met elkaar. Op heel veel gebieden en thema’s: 

• Activiteiten 

o Buiten 

o De Rotonde 

• Sociale cohesie 

• Duurzaamheid 

o Steenbreek (half waterdoorlatende oppervlakken op parkeerplaatsen en in tuinen) 

o Zonne-energie 

o Energetische maatregelen 

o Duurzaamheid 

• Thema-avonden / buurtexcursies 

• Zelfbeheer (openbare ruimte) 

• Zelfbeheer van (een gedeelte van) de openbare ruimte 

• Communicatie 

 

Dat kunnen bestuur en alle leden van de diverse werkgroepen natuurlijk niet alleen. Kunt of wilt u 

ook iets bijdragen? Meldt u gerust aan bij het bestuur of één van de werkgroepen. U zult zien dat het 

leuker is om samen successen te vieren van wat is bereikt in plaats van te klagen wat niet is bereikt. 

Een email naar secretaris@12hoeven.nl kan natuurlijk ook altijd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Peter van Gameren 

Secretaris 
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