-PersberichtKLANKBORDGROEP WEESHUIS GEEFT ADVIES
PARKEREN OP KLEIN AMERIKA
Een Klankbordgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, historische
verenigingen, school, museum en kerk, bracht op 5 juli j.l. haar advies uit aan het gemeentebestuur
van Gouda over de gevolgen van de herbestemming van het voormalige Weeshuis aan de
Spieringstraat.
De Klankbordgroep heeft zich gebogen over de cultuurhistorische waarden van het project, het
gebruik van de Jeruzalemkapel, de duurzaamheid, de mogelijke geluidsoverlast, de groene randen
van het project en het parkeren van hotelgasten.
De Klankbordgroep is niet over één nacht ijs gegaan. De groep vergaderde zesmaal onder leiding van
een onafhankelijk voorzitter, Gerard de Kleijn, voormalig directeur van Museum Gouda.
De Klankbordgroep maakt zich in haar advies hard voor behoud van het groen in de omgeving van
het project, dus spreekt zich uit tegen parkeren voor hotelgasten in het Raoul Wallenbergplantsoen.
Ook het exclusief gebruik van het Willem Vroesenplein voor hotelgasten met auto vindt in de ogen
van de Klankbordgroep geen genade.
In- en uitladen voor de entree van het hotel op het Willem Vroesenplein moet wel mogelijk zijn.
Behalve voor kiss-&-ride parkeren voor zowel het hotel als de buurt en tijdelijk parkeren ten behoeve
van valet parking voor hotelgasten, is de Klankbordgroep voorstander van het parkeervrij maken en
het verfraaien van het Vroesenplein, een van de mooiste stadspleintjes van Gouda. Ook adviseert ze
de mogelijkheden van meer fietsparkeren hier in mee te nemen.
De Klankbordgroep bepleit ook grote aandacht te schenken aan de duurzaamheid van het project.
Duurzaamheid en energiebeperking zijn in de ogen van de Klankbordgroep even belangrijk als
behoud van de cultuurhistorische waarden. Het gebruik van elektrische deelauto’s voor toekomstige
bewoners in de appartementen wordt toegejuicht.
Wat betreft parkeren zijn meerdere opties besproken . Alle voorstellen om exclusieve
parkeerplekken in de directe omgeving van het hotel vrij te maken voor hotelgasten zijn in de
Klankbordgroep gesneuveld. De Klankbordgroep kiest voor een variant, waarbij de hotelgasten op
een vaste plek kunnen parkeren op Klein Amerika en in de directe omgeving alleen een kiss-&-ride
komt op het Willem Vroesenplein. De elektrische auto’s voor toekomstige bewoners kunnen aan de
Koepoort geparkeerd worden. Om het verlies van openbare parkeerplekken op het Willem
Vroesenplein en de Koepoort te compenseren, stelt de Klankbordgroep voor om vijftig
vergunninghouders uit de buurt de gelegenheid te geven ook op Klein Amerika te parkeren.
Citaat voorzitter Gerard de Kleijn:” Ik ben blij dat we er gezamenlijk zijn uitgekomen. Alle deelnemers
en de ontwikkelaar hebben zich open naar elkaars argumenten opgesteld en gezocht naar
optimalisering van het plan.”
Het rapport van de Klankbordgroep is op 10 juli aangeboden aan het gemeentebestuur en is
openbaar.

