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376 -- Gouda -- Werkgroep De Kritiese Siroopwafel

Inventaris
samengesteld door Bert van der Saag (1986)

1 Algemene / organisatorische / financiële
stukken

1. Stukken betreffende de oprichting van de werkgroep, november
1974. -- 3 stukken

2. Notulen en agenda's van vergaderingen, 11 november 1974 -
maart 1976 (enkele hiaten). -- 1 omslag

3. Notulen van de sub-werkgroep "P", 10 mei - 15 september 1976.
-- 1 omslag

4. Overzicht van de samenstelling van de werkgroepen binnen de
Kritiese Siroopwafel, november 1975. -- 1 stuk

5. Circulaire met uitnodiging voor een bijeenkomst ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan, (1984). -- 1 stuk

6. Stukken betreffende de postrekening en de opheffing daarvan,
1976, 1984. -- 2 stukken

7. Kas-giroboek, december 1974 - 1979. -- 1 katern

8. Stukken betreffende de aanschaf van een stencilmachine en de
financiering daarvan door middel van "aandelen", 1976, en
betreffende het onderhoud ervan, 1978. -- 1 omslag

9. Mededelingenblad ('bulletin'), 1975 - 1978. Met een anoniem
becommentarieerd exemplaar, februari 1976. -- 1 omslag
Hiaten? (onregelmatig verschenen; alleen jrg. 1 en 2 (1975, 1976)
zijn genummerd.
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10. Circulaires en afdrukken van brieven, ter kennisneming
ingekomen van (bewoners)aktiegroepen, e.d., november 1974 - april
1979. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke akties

11-15. Aktie voor het behoud van de Gouwekerk (en omgeving),
1974 - 1976. -- 4 omslagen en 1 bandje

14. Bouwtekeningen van C.P.W. Dessing van de pastorie van
de St.Jozefparochie en van de kerk (doorsnede), ca. 1900 -
1902. Met bouwtekeningen van de pastorie door (?), ca.
1970, en een ontwerptekening (doorsnede) door W.A. Vink
en J. Bos voor hergebruik van de kerk ten behoeve van
wooneenheden, 1974; afdrukken (gedeeltelijk lichtdrukken).
15. Bouwtekeningen van architectenbureau Knoop &
Nieuwveld te Utrecht ten behoeve van hergebruik van de
Willemshof (Willemskerk) te Den Haag, 1971, afdrukken. Met
bouwtekeningen van architectenbureau Nico H. Andriessen te
Haarlem voor de rehabilitatie van de Spaarnekerk te Haarlem,
1974, lichtdrukken, met bijbehorende stukken, (1969) 1974.
12. Infopakket Gouwekerk Gouda
Afdrukken van stukken, met een begeleidende brief aan de
leden van de vaste kamercommissies voor CRM en VRO en
de leden van de commissie voor monumentenzorg enz, van
provinciale staten, 1974 - mei 1975. -- 1 bandje
13. Foto's en (ontwerpen van) affiches, (1974 - 1975).
11. Correspondentie en financiële stukken, november 1974 -
juli 1976.

16. Aktie tegen de sloop van het voormalige café Hortensius (café
van Lena) aan de Veerstal 36-38 hoek Bogen 56, februari 1975 -
januari 1976. -- 1 omslag

17. Aktie "Verenigde Makelaardijen Kritiese Koek - Rent a Krot -
Puin B.V.", waarbij aan burgemeester Chr. van Hofwegen bij zijn
ambtsaanvaarding een "offerte" van beschikbare woningen in de
binnenstad werd aangeboden en als vervolg daarop aan het college
van burgemeester en wethouders een rondrit per rijtuig door de
binnenstad, februari - maart 1975. -- 1 omslag
Bevat: Opgeplakte afdrukken van foto's.

18. Aktie "Tientje van Harms", (oktober) 1977 - maart 1978. -- 1
omslag

19. Uitreiking van de eerste "Vergulde Kritiese Siroopwafel", oktober
- november 1975. -- 1 omslag

20. Aktie "Laat de binnenstad leven", mei - september 1976. -- 1
omslag

21. Aktie "Waardebonnen" tegen parkeeroverlast, 1975. -- 3 stukken

22. Aktie tegen de sloop van de z.g. Weurman-panden aan het
Regentesseplantsoen 33-34, 1978. -- 1 omslag
Betreft gedeeltelijk ook de aktie tegen de sloop van de z.g.
Naaierstraat-muur (zie inv.nr. 27).

23. Sinterklaasaktie in de gemeenteraad, december 1977. -- 3
stukken

24. Akties "proeflus(sen) binnenstad", (juni) oktober 1976 en mei -
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juni 1978. -- 1 omslag
Zie ook voor de achtergrond de stukken betreffende
verkeersaangelegenheden, inv.nr. 26.

3 Diverse onderwerpen, overige organisatorische
stukken

25. Stukken betreffende een kennismakingsbijeenkomst met
wethouder A.B. van der Wel en enkele gemeenteambtenaren,
januari 1975. -- 3 stukken

26. Correspondentie en andere stukken betreffende
verkeersaangelegenheden, februari 1975 - maart 1979. -- 1 pak
Zie ook inv.nr. 24.

27. Correspondentie en andere stukken betreffende ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, monumenten, milieu, november 1974 -
mei 1979. -- 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 11 - 16 en 22.

28. Correspondentie met andere aktiegroepen, verenigingen, e.d.,
november 1974 - maart 1979. -- 1 omslag

29. Stukken betreffende de interne organisatie, naamgeving, public
relations en het werven/afhaken van medewerkers, 1975 - 1978. -- 1
omslag

30. Stukken betreffende de huur van vergaderruimte, januari 1976
en z.d. -- 3 stukken
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