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1.

Inleiding

Als orgaan van de Historische Vereniging die Goude, verricht de Werkgroep Ruimte zijn
werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hierbij zijn de
doelstellingen van de vereniging leidend. De werkgroep opereert zelfstandig, maar zoveel
mogelijk in lijn met andere werkgroepen van de vereniging. Waar dit zinvol is, wordt
aangesloten bij het Werkplan 2006-2015 van Het Gouds Watergilde en bij elementen uit
de Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en haar Randen. De scoop van de
werkgroep is breder dan de historische binnenstad van Gouda; zij omvat alle wijken van
de stad en de omgeving. De vier delen van het door de Historische Vereniging die Goude
uitgegeven boek ‘Stad van de Gouwenaars’ vormen een belangrijke kennisbron. De
werkgroep bepaalt zijn eigen werkwijze, maar werkt zo mogelijk samen met andere
organisaties die zich met de (historische) ruimtelijke ontwikkeling van Gouda
bezighouden. Daarom participeert de werkgroep in het Platform Binnenstad en haar
Randen en zoekt de werkgroep samenwerking met de verschillende wijkteams.

2.

Uitgangspunten

2.1. Namens die Goude vormt de werkgroep een oordeel over plannen van overheden en
particulieren die voor de inrichting en het gebruik van de ruimte in en om Gouda
consequenties (kunnen) hebben. Naast het beoordelen van initiatieven van anderen
ontplooit de werkgroep ook zelf initiatieven.
2.2. De statuten van die Goude zijn voor de activiteiten van de werkgroep leidend.
2.3. De stad Gouda en haar omgeving vormen het geografische werkgebied van de
werkgroep. Inhoudelijk beoordeelt de werkgroep plannen voor ruimtelijke ordening,
bouwen en slopen vanuit historisch perspectief; de werkgroep treedt niet op als een soort
‘welstandcommissie’.
2.4. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de Stedenbouwkundige Visie voor de
Binnenstad en haar Randen.
2.5. Namens die Goude levert de werkgroep in een zo vroeg mogelijk stadium
commentaar op plannen en activiteiten bij de geëigende instanties en in de media. Op
voorstel van de werkgroep tekent het bestuur van die Goude als belanghebbende zo
nodig bezwaar aan.
2.6. De werkgroep tracht te bevorderen dat plannenmakers rekening houden met zaken
die historisch zijn gegroeid, voor de omgeving kenmerkend zijn en van belang zijn om te
behouden.
2.7. Waar mogelijk werkt de werkgroep samen met andere (belangen-)groepen, zoals het
Platform Binnenstad en haar Randen en de wijkteams.
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3.

Kader voor de werkgroep

De activiteiten van de Werkgroep Ruimte vloeien voort uit de doelstellingen van de
Historische Vereniging die Goude. Waar mogelijk houdt de werkgroep bij z’n
oordeelsvorming rekening met de vigerende Stedenbouwkundige Visie voor de
Binnenstad en haar Randen.
3.1. De in Gouda en omstreken aanwezige historische natuur- en
cultuurmonumenten zoveel mogelijk behouden en doen herstellen.
Het koesteren en hoeden van de aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten en
de historische structuur waarin zij zich bevinden, alsmede het benutten van de historische
kwaliteit om nieuwe ontwikkelingen te versterken, vormen de basis van het functioneren
van de Werkgroep Ruimte. De scoop van de werkgroep is echter ruimer dan de
historische binnenstad en het waterstadkarakter van Gouda. Ze heeft oog voor de relatie
tussen de binnenstad en haar randen, de eigen identiteit van de singels en hun ‘schillen’,
en houdt de elementen die in het recente verleden in de ‘jongere’ stadswijken zijn
ontstaan in het oog. De werkgroep heeft ook oog voor natuur- en cultuurmonumenten en
voor ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied. De werkgroep tracht invloed uit
te oefenen op de besluitvorming over bouw en sloop, alsmede de herbestemming van
‘moeilijke’ monumenten. De werkgroep vindt het belangrijk dat bij nieuwbouwplannen de
historische kavelmaat wordt gerespecteerd en dat er sprake is van samenhang tussen
kavel, gebouw en openbare ruimte.
3.2.

Oog voor de gehele stad en haar omgeving

Hierboven is gesproken over de brede scoop van de Werkgroep Ruimte. Niet toevallig
publiceert die Goude in de jaren 2012, 2103 en 2014 de vierdelige serie boeken ‘Stad van
de Gouwenaars’. Deze publicatie is een duidelijk signaal dat die Goude oog heeft voor de
historie van de gehele stad en haar omgeving, en niet alleen voor de unieke historische
kern van Gouda.
3.3. Vinger aan de pols: de overheid en particulieren volgen.
Onder het motto ‘vinger aan de pols’ volgt de werkgroep vanuit historisch perspectief
initiatieven die door de overheid en particulieren worden ondernomen op het terrein van
ruimtelijke ontwikkeling, slopen en bouwen van woningen en bedrijfspanden. Het is
belangrijk dat de werkgroep tijdig van deze plannen op de hoogte komt. Naast het volgen
van anderen, ontplooit de werkgroep wanneer dit wenselijk wordt geacht, ook zelf
initiatieven. Hiermee wordt tevens voldaan aan de doelstelling van die Goude dat de
vereniging alle gepaste tussenkomst wil aanwenden om de bestaande historische
monumenten en andere uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijke elementen in Gouda
voor vernietiging en verval te bewaren. Het is van belang dat die Goude mede door de
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activiteiten van de werkgroep z’n positie als ‘belanghebbende partij’ in het overleg met de
gemeente bevestigt.
3.4.

Plannen bestuderen en becommentariëren

De werkgroep bestudeert in het kader van de onder 3.2. genoemde procedure de plannen
die hem onder ogen komen en levert er commentaar op. Zo mogelijk wordt het
commentaar afgestemd met collega-instanties c.q. ingevoegd in een gezamenlijk
commentaar. Termijnen en deadlines worden strikt in acht genomen.
3.5.

Overleg voeren

Die Goude stelt zich ten doel het beleggen van vergaderingen en het voeren van overleg
met het gemeentebestuur of commissies van de gemeente, betrokkenen en andere
gelijkgerichte personen of organisaties. Indien de werkgroep na het bestuderen van
plannen en het voeren van overleg tot de conclusie komt dat bezwaar moet worden
aangetekend, gebeurt dat bij de daarvoor in aanmerking komende instantie(s). Indien de
werkgroep dit nuttig acht, gebeurt dit door het bestuur van die Goude, indien gewenst in
samenwerking met andere instanties.
3.6.

Een hoogwaardig woonmilieu bevorderen

In de Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en haar Randen wordt gesproken
over het bevorderen van een hoogwaardig binnenstedelijk milieu. Deze Visie doelt vooral
op de historische binnenstad, waar een aantrekkelijk cultuurhistorisch aanbod centraal
moet staan. Dit moet worden ondersteund door een adequate (her-)bestemming en
exploitatie van bestaande (historische) gebouwen. Waar mogelijk zouden nietwoonfuncties op de begane grond en woonfuncties op etageniveau moeten worden
gesitueerd. De werkgroep is van mening dat het bevorderen van een aantrekkelijk
woonmilieu voor alle Goudse woonwijken geldt en niet alleen voor de historische
binnenstad.
3.7.

Krachten bundelen en draagvlak verwerven

Onder het motto ‘samen sterk’ stelt de Werkgroep Ruimte zich onder andere ten doel om
contacten met andere gelijkgerichte instellingen te onderhouden. Voor de werkgroep zijn
het samen optrekken, het bundelen van krachten en het verwerven van draagvlak
belangrijke instrumenten om zijn doelen te bereiken. Per geval wordt bezien welke vorm
van samenwerking verstandig lijkt.
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3.8.

Publiciteit genereren

Voor het welslagen van de activiteiten van de werkgroep is het in de publiciteit brengen
van kennis, standpunten en commentaren een wezenlijk element. Hierbij kunnen de
media worden ingeschakeld (Tidinge, de plaatselijke en regionale pers, radio en tv., etc.)
en lezingen worden verzorgd door leden van de werkgroep of door externe deskundigen.
Ook kan medewerking worden verleend aan tentoonstellingen en symposia.
3.9.

Deskundigen raadplegen

De doelstellingen van die Goude vermeldt ‘het zich laten adviseren door deskundigen’. In
voorkomende gevallen zal de werkgroep zeker gebruik maken van de in het netwerk van
die Goude aanwezige deskundigheid om zich op specifieke terreinen te laten voorlichten.

4.

Financiën

Indien de werkgroep voor de uitvoering van zijn activiteiten behoefte heeft aan financiële
middelen, doet de werkgroep daarvoor een voorstel aan het bestuur. Na bestuurlijke
goedkeuring plaatst de penningmeester het voorgestelde bedrag op de begroting van die
Goude.

5.

Evaluatie

Jaarlijks evalueert het bestuur van die Goude samen met de leden van de werkgroep of de
gekozen aanpak voldoet aan de verwachtingen en voert in onderling overleg aanpassingen
door.

6.

Samenstelling van de werkgroep

Ten behoeve van de bestuurlijke binding zijn twee leden van het bestuur van die Goude
lid van de werkgroep. Zij doen regelmatig in de bestuursvergadering verslag van de
activiteiten van de werkgroep. Uiteraard kunnen andere geïnteresseerde leden van de
vereniging lid worden van de werkgroep.
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