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Aan de leden van de raad, 

In een brief van 22 oktober 2012 heeft de heer J . van der Does van de LijstvanderDoes een aantal vragen 
gesteld aan het college over het Gildepoortje 

In deze brief beantwoordt het college de vragen. 

Vraag 1 
Zijn er afspraken gemaakt in 2006 of eerder met betrekking tot herplaatsing van dit 
poortje? En zo ja welke? 

Antwoord: 
Er zijn destijds geen concrete afspraken gemaakt, maar in algemene zin is wel aan de orde geweest dat 
gezocht zou gaan worden naar een geschikte locatie in de Binnenstad. 

Vraag 2 
Zo niet wat zijn nu, anno 2012, de plannen van het College met betrekking tot 
herplaatsing? 

Antwoord: 
Het college is sinds afgelopen voorjaar actief op zoek naar een geschikte plek voor het poortje, waarbij 
enkele suggesties (opnieuw) op haalbaarheid zijn getoetst. Zie verder bij antwoord op vraag 3. 

Vraag 3 
Er zijn plannen geweest om het poortje te plaatsen als afscheiding van de kerktuin naast 
de Petrustoren en als poort tussen het stadsmuseum en de Petruskerk. Deze plannen 
zijn niet doorgegaan om cultuurhistorische bezwaren. Ik verzoek u te overwegen om 
deze bezwaren nogmaals te bezien en dit aspect minder zwaar te laten wegen. 
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Antwoord: 
Deze locatie behoort ook tot de bij het antwoord op vraag 2 genoemde plekken. Wij hebben inmiddels 
overleg gepleegd met de vertegenwoordiger van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk 
en het kerkbestuur heeft ingestemd met de locatie tussen kerk en museum. Ook hebben wij advies in 
gewonnen bij de Monumentencommissie en deze adviseert: 

"Met de nieuw voorgestelde locatie kan de commissie instemmen onder de voorwaarde dat in vormgeving 
en materialisering duidelijk te zien is dat het poortje hier van oorsprong niet heeft gestaan en het er later 
tussen is gezet. De commissie adviseert dan ook om geen enkele dichte verbinding te maken tussen het 
gildepoortje en de bestaande muren." 

Op grond van bovenstaande input is het college voornemens om het Gildepoortje op die locatie terug te 
plaatsen. Mede in overleg met de beheerder van Concordia zullen we de exacte plek nog bepalen. De 
technische inpassing zal, mede gelet op het advies van de C M C , nog moeten worden gedetailleerd. Bezien 
zal ook nog worden of, zo ja, welke vergunningen nodig zijn. 

Vraag 4 
Deelt u mijn opvatting dat het nieuwe centrum een mix is van nieuw en oud en dat enige 
vermenging van bouwstijlen/bouwperiodes soms onvermijdelijk is. Zo is in de nieuwe 
vestiging van C &A aan het Kazerneplein de oude pastorie geïntegreerd en is het een 
passend geheel geworden. 

Antwoord: 
Het college deelt in beginsel deze opvatting, maar wel met de kanttekening dat een zorgvuldige afweging 
met alle belanghebbenden dient plaats te vinden. 

Vraag 5 
Ik verzoek het College serieus werk te maken van het herplaatsen van het Gildepoortje. 
Dit stukje geschiedenis hoort bij en in het Stadshart en hoort niet op het stadserf thuis. 

Antwoord: 
Zie de antwoorden bij de vorige vragen. 

De beantwoording van deze brief heeft 1 uur gekost. 

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 

Wieringe drs. J.B. Waaijer W. Wierin 
wnd. burgemeester secretaris 
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