Datum: 26 februari 2018
Onderwerp: update rond Weeshuis (oude bieb en archief)

Beste bewoner van de binnenstad,
Je hebt eind december de informatieavond rond het Weeshuis bezocht of je hebt aangegeven graag
op de hoogte te blijven van de verschillende ontwikkelingen rond het oude Weeshuis aan de
Spieringstraat. Als Bewonersplatform Binnenstad houden we je natuurlijk graag op de hoogte, wel
vanuit onze rol als Bewonersplatform. Deze e-mail is dus geen officiële communicatie vanuit de
klankbordgroep, gemeente Gouda of White House Development. We zullen je dus geregeld mailen
met een update vanuit de klankbordgroep. Heb je vragen, stel ze gerust via
info@binnenstadgouda.nl
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Eind december heeft de gemeente ons benaderd of we vanuit het bewonersperspectief plaats wilden
nemen in de klankbordgroep rond het Weeshuis en daarnaast de communicatie richting
geïnteresseerde bewoners te verzorgen. Deze taak hebben we graag op ons genomen.
In de klankbordgroep zitten verder: Die Goude, Casimirschool, Firma van Drie, Platform Binnenstad
en haar randen, museum Gouda, St Jan, SOG/Centrummanager.
Eind december hebben gemeenten en White House Development (WHD) een algemene
informatieavond georganiseerd als aftrap van de klankbordgroep, maar ook als start voor het traject
van de vergunningverstrekking. WHD heeft daar haar plannen gepresenteerd en ook tekeningen van
alle ideeën laten zien. Bij navraag tijdens de vergadering, bleken niet alle tekeningen definitief. Zowel
de vergunning, de verdere ontwerpen als de het advies van de klankbordgroep kunnen deze
ontwerpen nog beïnvloeden.
Rol en functie van de klankbordgroep
De gemeente heeft bepaald dat we als klankbordgroep een rol vanuit de participatiegraad niveau 2
hebben. Dit noemen ze ‘raadplegen’. De gemeente raadpleegt de klankbordgroep en luistert naar
wat zij hierover te zeggen hebben. De gemeente hoeft de ingebrachte suggesties en ideeën echter
niet te gebruiken, maar zal wel zoveel mogelijk beargumenteren waarom niet.
Van iedere klankbordvergadering wordt een verslag gemaakt. De klankbordgroep brengt per
onderwerp een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het streven is om daar
waar mogelijk, een eensluidend advies te geven, maar de deelnemers hoeven het niet per se eens te
zijn met elkaar. Daar waar de standpunten verschillen, worden deze in het eindadvies genoteerd en
zullen burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen. We hopen vanuit de
klankbordgroep uiterlijk in september dit eindadvies aan te leveren aan de gemeente. Er komt dus
één eindadvies waarin we als klankbordgroep elke onderwerp afzonderlijk benoemen.
De klankbordgroep blijft betrokken bij het hele proces van planuitwerking t/m de vergunningverlening. Als Bewonersplatform hebben we al aangegeven dat we ook de periode erna, als de
verbouwing start, in nauw overleg willen blijven met WHD.
De klankbordgroep heeft trouwens een onafhankelijke voorzitter in de persoon van Gerard de Kleijn
(oud-directeur van museum Gouda)
Onderwerpen binnen de klankbordgroep
De klankbordgroep behandelt in vijf sessies verschillende onderwerpen. Na ons eerste overleg begin
februari is het onderwerp geluidsoverlast aan de lijst van onderwerpen toegevoegd:

•
•
•
•
•

In sessie 1 hebben we de rol en functie van de klankbordgroep én de Patersteeg besproken;
In sessie 2 praten we in een eerste ronde over parkeren en verkeer;
In sessie 3 spreken we over de cultuurhistorische waarde, de toegankelijkheid en gebruik van
de Jeruzalemkapel, het binnenplein en het geluid/overlast;
In sessie 4 spreken we voor de 2e keer over het parkeren en verkeer;
In sessie 5 zijn het Wallenbergplantsoen plus duurzaamheid onderwerp van gesprek.

Onze tweede sessie staat trouwens gepland op 6 maart a.s. Aangezien we dan het gevoelige
onderwerp van parkeren bespreken, komen we hier vast bij je op terug.
Patersteeg
De klankbordgroep is geen voorstander van overkapping en afsluiting van de Patersteeg. Behoud van
het huidige, historische karakter van de steeg met de behorende openbare functie is belangrijk.
Uitlichten van Patersteeg tijdens het Lichtfestival wordt bepleit. De klankbordgroep is minder positief
over het aanbrengen van meer permanente verlichting. WHD heeft ondertussen het idee om de
Patersteeg te overkappen, ingetrokken.
Heb je nog vragen of opmerkingen, stel ze gerust via info@binnenstadgouda.nl
We houden je op de hoogte
Met vriendelijke groet,
Bewonersplatform Binnenstad
Kees- Jaap Budding, Marie Louise Pierson, Margriet de Kruijf

