Beleidsplan Stichting Hugo Kotestein
Missie
Stichting Hugo Kotestein is in 1975 opgericht om te strijden voor het behoud en het versterken van
de (historisch) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied binnen
haar werkgebied, bestaande uit de gemeenten Woerden, Montfoort, Bodegraven-Reeuwijk en
Oudewater.
Werkwijze
Binnen elke gemeente zijn werkgroepen gevormd. De werkgroepen hebben de bevoegdheid om
zelfstandig in overleg te treden met de diverse gremia en zelfstandig beslissingen te nemen over de
wijze waarop zij in bepaalde kwesties zullen handelen. Daarnaast is er een dagelijks bestuur, dat de
werkgroepen faciliteren.
De werkgroepen trachten zoveel mogelijk in overleg te treden met overheden, waterschappen,
belangengroeperingen en particulieren in het voortraject van de planontwikkeling omdat door
overleg over het algemeen sneller en beter resultaten bereikt worden. Indien nodig zal evenwel niet
geschuwd moeten worden om op te treden in juridische procedures.
De leden van de werkgroep zetten hun kennis in bij de advisering van gemeenten over samenstelling
en aanvulling van de monumentenlijsten en bij het opstellen van de cultuurhistorische
waardenkaartkaart binnen hun werkgebied. Bij geconstateerd achterstallig onderhoud bij
monumenten attenderen de werkgroepen de gemeente.
De voorzitters van de werkgroepen streven ernaar periodiek overleg te hebben met de wethouders
en de ambtenaren die belast zijn met monumentenzaken binnen hun werkgebied.
Vanwege de kennis die er is bij de leden van de werkgroepen, zijn zij ook actief bij activiteiten die
raakvlakken hebben met de doelstelling van de stichting zoals Open monumentendag, het Gilde, de
Historische Verenigingen.
Om het belang van monumenten en andere waardevolle objecten in het licht te zetten wordt ernaar
gestreefd om jaarlijks de Hugo Kotestein oorkonde uit te reiken aan een persoon, bedrijf of instelling
die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van restauratie/renovatie. De
werkgroepen kunnen hiervoor kandidaten of objecten aandragen, waaruit in de maand mei een
keuze wordt gemaakt aan de hand van tevoren bekende criteria.
Financiën
De stichting ontvangt geen subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van schenkingen en
donaties. De leden van de werkgroepen proberen hiertoe donateurs te werven binnen hun
gemeente.
Bestuur en leden ontvangen nimmer een vergoeding voor hun activiteiten en werkzaamheden bij de
stichting.
Donateurs
De donateurs van de stichting worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en
werkzaamheden van de werkgroepen en de al dan niet behaalde successen gedurende het jaar door
middel van het jaarverslag en indien mogelijk door informatie via de plaatselijke weekbladen.
Daarnaast worden de donateurs uitgenodigd bij de oorkonde uitreiking en op de donateur dag
tijdens welke een interessant object nader wordt toegelicht. Verder kunnen donateurs en ook
andere belangstellenden informatie over de stichting en haar activiteiten vinden op de website.

Voornaamste aandachtspunten voor 2017
Werkgroep Woerden :
Excercitieterrein
Boerderij Bredius
Singelplannen
Werkgroep Kamerik :
Plannen voor reconstructie landelijke wegen ivm zwaar landbouwverkeer.
Werkgroep Oudewater :
Aandacht genereren voor achterstallig onderhoud diverse beeldbepalende panden
Inventarisatie cultuur historische kaart.
Werkgroep Montfoort :
Ontwikkelingen boerderij Cromwijk
Steenfabriek
Overleg over activiteiten Hollandse IJsel.
Werkgroep Harmelen :
Ontwikkelingen bij boerderijlinten in buitengebied
Planvorming polder Haanwijk
Jaagpad Oude Rijn.

