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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de in.boud van de brief van 05-06-1990, m.89.263, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lage Gouwe 194, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, m.2691, welk pand
eigendom is van ._____________________
_, is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie
uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen
II heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 194, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, m.2691, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II .

vast te stellen de bijgev_oegde Monumentenlijst.
GOUDA,

0 3 Jlll.
11990

;Burgemeester en wethouders voornoemd,
\
,,.......
/de )secretaris. ~
de b.ure-emeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.454, van
SVH3/215/AvH

Plaatselijke aanduiding: Gouda

O3 JULI1990

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.

Lage Gouwe 194
Een deels tot pakhuis verbouwd woonhuis, waarvan de bouwmassa waarschijnlijk dateert uit
de 16de of 17de eeuw. Het pand, dat bestaat uit een begane grond en een verdieping,
1eeft een dwars langs de straat geplaatst zadeldak met daarachter in langsrichting een
~adeldak. Het dak is gedekt met zwarte Hollandse pannen, die deels zijn geglazuurd.
De voorgevel is een witgepleisterde lijstgevel uit de 19de eeuw, met in de specie getrokken
horizontale voegen. Op de verdieping zijn boven de vensters voegen aanwezig ter imitatie
van een strek van natuurstenen blokken.
In het midden van de gevel is een kozijn met dubbele pakhuisdeuren ingebroken. Op de
verdieping bevinden zich twee schuifvensters met ongedeelde ramen . Van de oorspronke lijke
2:esruitsroeden.verdeling ontbreken in het beneden raam de horizontale roeden.
De bovenzijde van de gevel is afgesloten door een kroonlijst, die aan de zijkanten van de
~evel is omgekornist.
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KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2691
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SO,
6. Gedeputeerde Staten
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw
7. Ministerie van WVC
v3. sectorhoofd GW
8. Raad voor het O.lltuurbeheer
v 4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
v 5. afd.B.O.B.
~O . minuut

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

533946

correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 11.454 d.d. 3 j uli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

nr 121
Lage Gouwe 194
gemeente Gouda GDA 01 B 2691

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Bij de toewijzing is de naastliggende perceelsaanduiding GDA01 B 2691gebruikt in plaats GDA01 B 2692.
Inmidde ls is het perceel GDA01 B 2692 samengevoegd met GDA01 B 2691 en onderdeel van GDA 01 B
3723.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 B nummer 3723 (gedeeltelijk, zoals aangegeven op bijgaand kaartje).

Afgegeven d.d. 12 juni 2008.
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