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Kennisnemen van: 
Schriftelijke reactie over de aanpak, de stand van zaken en voortgang met betrekking tot de terugplaatsing 
van het Gildepoortje. 

Inleiding: 
Het Rijksmonumentale Gildepoortje is ten behoeve van de bouw van centrumplan Hoochwoert 
gedemonteerd en opgeslagen op het Stadserf. Binnen het plangebied Hoochwoert zijn de afgelopen jaren 
diverse locaties beschouwd als mogelijke herplaatsmogelijkheid. 
Een proefopstelling tussen de Petruskerk en het Stadsmuseum is gemaakt, echter bleek deze locatie niet 
wenselijk. De reden hiervoor was dat een van de belangenpartijen geen goedkeuring gaf. 

Gevonden locatie 
In de periode juni tot oktober 2015 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de belangenpartijen. 
De belangenpartijen zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de commissie van Ruimtelijke kwaliteit 
en Erfgoed en het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Woerden. 
Het resultaat van die overleggen is dat er een breed draagvlak is verkregen voor de locatie in de 
Havenstraat, tussen het Stadsmuseum en de voormalige Mariaschool. Mede op basis van het draagvlak 
heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 29 september 2015 besloten dat dit de locatie is 
waar het Gildepoortje terugkomt in de binnenstad. 

Ontwerp 
Met de gekozen locatie als basis is begonnen aan de ontwerpfase en zijn er diverse ontwerpen gemaakt 
van hoe het Gildepoortje op die plek gepositioneerd kan worden. Vervolgens zijn er wederom gesprekken 
gevoerd met de belangenpartijen. Steeds is er samengewerkt met de belangenpartijen om het ontwerp te 
verfijnen. 

Tussentijds kwam er een ontwerpvraagstuk bij, namelijk de ideeën, mogelijke ontwikkelingen, voor een 
uitbreiding van het Stadsmuseum. De vraag hierbij was of de ontwerpen van het Gildepoortje waren 
toegerust op het in de toekomst eventueel uitbreiden van het Stadsmuseum. Met andere woorden dat het 
plaatsen van het Gildepoortje die ideeën niet onmogelijk zou maken. De ideeën voor de uitbreiding zijn 
nader bekeken binnen het ontwerp en besproken met de grondeigenaar, het Kerkbestuur. Een 
onderliggende vraag of het Kerkbestuur de medewerking zou verlenen aan de uitbreidingsideeën is aan 
hen gesteld. Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Woerden heeft unaniem 
besloten geen medewerking te verlenen aan de uitbreidingsideeën. 
Met dit besluit kwam een einde aan dit ontwerpvraagstuk en is verder gegaan met het ontwerpen van het 
Gildepoortje in de Havenstraat. 



Enkele ontwerpsessies en overlegmomenten volgden. Steeds werd het ontwerp gereviewd en aangepast 
tot er uiteindelijk een ontwerp was dat door alle partijen wordt gesteund en waarbij het Gildepoortje als een 
object tussen de bestaande panden komt te staan. De openheid naar de Kerktuin blijft hiermee 
gewaarborgd als ook de integratie van het staande hekwerk. Hiermee blijft de uniformiteit van de 
toegangen naar de Kerktuin ook behouden. 

Kernboodschap: 

Het College heeft op 29 maart 2016 het besluit genomen om het Gildepoortje als object te plaatsen in de 
Havenstraat, grenzend aan de Kerktuin. 

Vervolg: 
Conform de bijgevoegde planning kan uitvoering gegeven worden aan het Collegebesluit. 

Bijlagen: 
- Proces Planning (Corsanr. 16.006121) 

Gildepoortje ontwerp als object (Corsanr. 16.006123) 

De secretaris 

in KruļļSűergeFĩ MBA drs. M.H.J. van KruflslDergeprMBA V.J.H. 



Planning Gildepoortje 
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1 n 
Besluitvorming 
Besluit B&W over plaatsing als object 29-mrt-16 1 
Communicatie 29-mrt-16 2 
Technische uitwerking constructie en restauratie 3 
Verfijning ontwerp tot DO 4 
Consultatie belangenpartijen 5 
Voorstel B&W en RIB over DO 28-jun-16 6 
Communicatie 28-jun-16 7 
Vergunningprocedures 8 
Communicatie 01-feb-17 9 
Voorbereiding uitvoering door derden 10 
Uitvoering 11 
Communicatie 29-mrt-17 12 




