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Gouda staat om veel dingen bekend, waaronder de rijke historie die nog op veel plekken in de stad terug te zien is. We kennen allemaal de Gouwekerk, De Goudse Waag,
de langste kerk van Nederland: de Sint Jan en natuurlijk het stadhuis midden op de
Markt. Maar zoals de echte Gouwenaar weet, valt er nog veel meer te ontdekken. Met
een feestjaar op komst en veel historische stichtingen houden we de geschiedenis van
Gouda levend.

Wethouder Cultuur, erfgoed en
monumenten Thierry van Vugt:
“Gouda heeft een rijke geschiedenis. Volgend jaar vieren we
750 jaar stadsrechten waarbij we
stilstaan hoe we Gouda willen
doorgeven aan de volgende generatie. We verbinden verleden,
heden en toekomst. Al het moois
dat Gouda maakt tot wat het nu
is en de cultuurhistorie waar in de
stad nog steeds zoveel van terug
te vinden is. Er zijn in Gouda
maar liefst 355 Rijksmonumenten en zo’n 830 gemeentelijke
monumenten. De Cultuurhisto-
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rische Basiskaart heeft dit mooi
in beeld gebracht. Onze monumenten moeten ook benut worden. Het zijn geen decorstukken
immers. Zo maken we op dit moment met de stad nieuwe plannen die zorgen dat ons iconische
stadhuis herleefd wordt. Voor het
stadhuis en alle andere monumenten in onze stad ligt er een

stevige verduurzamingopgave.
Daarbij zoeken we voortdurend
naar een balans van beschermen
van de cultuurhistorische waarden en het toekomstbestendig
maken van de gebouwen. Ik ben
trots op de nieuwe beleidsregels
over duurzaamheid en vastgoed,
die daar meer ruimte voor bieden
en met een korting op de leges.
Naast onze aandacht voor monumenten, is met de Historische
Lintenvisie ook de waarde van en
de omgang met cultuurhistorische wegen en wateren in beeld
gebracht. Zo brengen we samenhang in ons omgevingsbeleid.”

Cursisten ontvangen in het stadhuis hun certificaat van
burgemeester Verhoeve.
Het Historisch Platform Gouda (HPG) organiseert al 15 jaar
lang (2 keer per jaar) de cursus
Goudologie voor mensen met
een brede belangstelling voor
de Goudse geschiedenis. De
inmiddels al bijna 1.000 mensen
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die hiervoor zijn opgeleid, zetten zich vervolgens vaak in bij
1 van de aangesloten 20 cultuur
historische stichtingen die Gouda binnen het HPG kent. Dat is
volgens voorzitter van het HPG
Ineke Verkaaik-Hogervorst iets
om trots op te zijn. “Het is echt
geweldig dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Gouda en dit levend
willen houden. Dat doen wij als
HPG ook met andere nevenactiviteiten. Zo is er in 2018 een

herdenksteen voor Belgische
vluchtelingen onthuld bij de
R. K. Begraafplaats door de burgemeester, wethouder Van Vugt
en de Belgische ambassadeur.
De graven werden geruimd,
maar vanuit ons platform kwam
er met de steen een nieuw initiatief om de slachtoffers te herdenken. Uit het aantal nazaten
die aanwezig waren en dagelijks
komen, blijkt hoe belangrijk het
is om te herdenken en de geschiedenis in leven te houden.
Dat geldt ook voor alle cultuurhistorie en monumenten. Het is
uniek en we moeten er zuinig op
zijn.”

De
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) is van grote
waarde bij het behoud van cultureel erfgoed in Gouda. De OMDH
adviseert, verleent vergunningen
en subsidies en houdt toezicht.
Bouwkundig onderhoud van erfgoed is zorgen voor ons verleden
en het behouden hiervan voor de
toekomst. Een onderdeel waarvan de eigenaren van het erfgoed de ODMH zeker als partner
mogen zien. Martin Netten, monumentenadviseur van de Omgevingsdienst Midden-Holland:
“Het bezoeken van de panden,
informeren van de eigenaren,
overleggen en het traject van
herstel- of wijzigingsplannen, dat
doen wij als ODMH allemaal. We
zijn niet alleen nauw betrokken
bij het voortraject, maar houden ook toezicht op een goede
uitvoering. Mensen die een gemeentelijk monument hebben
komen mogelijk in aanmerking
voor de subsidie van een onderhoudsplan. Dit verzorgen wij.
Meer informatie hierover staat op
de website van de gemeente en

de ODMH. In voorbereiding op
het feestjaar in 2022 is en wordt
er binnen Gouda750 extra aandacht besteed aan het opknappen van gevels van panden in de
binnenstad. We hebben bewoners benaderd van panden die
op de afgesproken lijst stonden
voor de subsidie voor het opknappen van sommige zaken
die niet goed meer zijn. Als u niet
bent benaderd maar wel in aanmerking denkt te komen, kunt u
zich zelf ook melden via www.
gouda.nl/gevel.”

Een voorbeeld van zo’n vereniging is het Goudse Gidsen Gilde, dat op 8 maart 2022 haar
10-jarig bestaan viert. Een aantal gidsen is ook docent Goudologie. Iedereen is welkom voor
een rondleiding. Groepen en
individuele deelnemers kunnen
zich aanmelden via de website
www.goudsegidsengilde.nl.
Scan de codes!
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