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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GO U DA ; 

Overwegende , dat ui t de in houd van de brief van 28 november 1988 , 
no . 88131, van de Monumentencommiss·e met betrekking tot het voor
mal i ge toegangsportaa l van de Remonstrantse kerk aan de Raam 83 , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, no . 3496(ged . ), welk 
pand eigendom is van de gemeente Gouda; 

dat is gebleken , dat het hier ee n pand betreft van belang vanwege 
zi j n architectonische en oudheidk undige aspecte n, alsmede van as
pecte n van oudheidk undige en gesc hiedkundige aard, zoals weergegeven 
op de bi j gevoegde monumente nli j st en het advies van de Monumenten
commissie ; 

dat het pand ligt i n het gebied van het bestemmi ngsplan Binne nstad-West ; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat, bestemd 
is voor openbaar gebied ; 

dat het pand niet in gebruik is ; 

dat de bouwkundige toesta nd van het pand redelijk is ; 

dat plaatsi ng op de monumente nli j st niet zonder meer meebrengt dat 
vera ndering van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet 
mogelijk zoude n zi j n ; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening reke nin g is ge
houden met de gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gele t op de Monumentenver or deni ng ; 

BESLUITEN: 

I. ove r te gaan tot plaatsing van het object toegangspo ort van de 
voormalige Remonstrantse ker k , Raam 83 , kadastraal bekend ge
meente Gouda, sectie D, no . 3496 (ged . ), op de lijst als bedoeld 

correspondentie uitsluitend richten aan 
het postadres met vermeldi ng van 
de datum en het kenmerk van deze brief. 



• 

gemeente gouda 

volgblad nr 13 . 4 71/2 e . a . 

i n artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst: 

Gouda, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris , De burgemeester, 



Behoort bij besluit burgemeester en 
Plaatselijke aanduiding: Gouda 

5J n n ~"" "9()8 wethouders van ,~ tJ lJ~)J ., l"G , no. \l<..f11 e.o" 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Toegangspor taal voormali ge Remonstr antse kerk , Raam 83. 
Het toegangsportaal in neo-gotische ~tijl vit circa 1870, bestaat 
uit een begane grond en een zolderverdieping, die wordt gedekt 
door een zadeldak met platte friese pannen. De voorgevel is een 
puntgevel, opgetrokken uit rode baksteen met een geknipte voeg. 
De rondbogige ingang met traceringen in de zwikken is circa 1970 
vervangen door een dubbele deur met bovenlicht. In het verlengde 
van deze deur is op de verdieping een rondbogig venster, dat 
omlijst wordt door een geprofileerde stuclijst, die oorspronke
lijk doorliep tot de begane grond . Het venster is voorzien van 
een eenvoudige tracering en gedicht met glas-in-lood. 
De gevelbeëindiging wordt gevormd door een gestucte reliëfband en 
een ezelsrug met drie hogels van terracotta . De top wordt 
bekroond door een kruisbloem van hetzelfde materiaal. 
De linker zijgevel is gestuct en heeft een rond stalen raam. De 
gevel eindigt in een gootplank met een grote zinken uitloop. Aan 
de kant van Kerkstraat 2 staat een gietijzeren hek, bestaande uit 
spijlen met speervormige uiteinden en stijlen met een bekroning 
in de vorm van een pijnappel. 
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