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Onderwerp: 

Herplaatsing Gildepoortje 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot de herplaatsing van het Gildepoortje. 

Inleiding: 

Het Rijksmonumentale Gildepoortje is ten behoeve van de bouw van centrumplan Hoochwoert in 2002 
gedemonteerd en opgeslagen op het Stadserf. Binnen het plangebied Hoochwoert zijn de afgelopen jaren 
diverse locaties beschouwd als mogelijk 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. 

Locatie: 

Een locatieonderzoek met belangenpartijen, waarbij 3 locaties rondom de Petruskerk in beeld zijn gebracht 
heeft geresulteerd in een door alle partijen gedragen locatie, namelijk de Havenstraat. 
Tussen het Stadsmuseum en de voormalige Mariaschool is een opening met toegang tot de kerktuin van de 
Petruskerk. De toegang tot de kerktuin wordt in de nieuwe situatie gevormd door het Gildepoortje. 

Vergunningen: 

De gekozen locatie ligt binnen het archeologisch waardevol gebied van de binnenstad. Ten behoeve van de 
werkzaamheden is het noodzakelijk een vergunning bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te 
vragen. Deze vergunning is verkregen. 
Ook een Omgevingsvergunning is nodig en deze is per 14 april 2017 verstrekt. De bezwaartermijn is 
zonder ingekomen bezwaren verlopen per 26 mei. 

Kernboodschap: 

De gekozen locatie met de benodigde vergunningen maakt dat er gestart kan worden met het contracteren 
van een uitvoerende partij. 
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Financiën: 

De herplaatsing wordt als volgt financieel gedekt: 
» Fel 6.210.00.17, budget 6 20.000,¬
. Fel 6.550.00.10, budget 6 25.000,-

Vervolg: 

Er zijn drie partijen uitgenodigd worden om in te schrijven op de opdracht om het Gildepoortje in de 
Havenstraat te plaatsen en op te knappen. 
De inzet is er om het Gildepoortje te onthullen bij de opening van de aanstaande Open Monumentendag op 
9 september 2017. 

Bijlagen: 

Impressie voorzijde Gildepoortje (Corsanr: 17.010063) 
Impressie achterzijde Gildepoortje (Corsanr: 17.010065) 
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