
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 18.968-'90 

code: SVH2/273A/MdKe 

Voor eensluidend afschrift 

afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.209, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwebaven 17 /19, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.521, 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 woon
en centrumdoeleinden heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/woonhuis; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

I. 

L 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwebaven 17 /19, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.521, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van 
de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
cle secretaris, / de hurge~ter, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.968, van 1 2 D l:.L, 1990 
SVH3 /273B /MdKe 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwehaven 17 /19 
' 

In oorsprong een beneden- en bovenwoning uit de tweede helft van de 19e eeuw, waarvan 
de begane grond in het tweede kwart van de 20e eeuw is verbouwd tot een winkel met een 
pui in de trant van de Amsterdamse School. Het pand, bestaande uit een begane grond en 
een verdieping, wordt gedekt door een mansardekap met zwarte verbeterde Hollandse 
pannen. De voorgevel is een lijstgevel, opgetrokken uit rode baksteen. 
De begane grond beeft een pui met in het midden een breed etalageraam boven een plint 
en aan weerskanten hiervan een deur. De bovenlichten met oorspronkelijk zware houten 
stijlen zijn thans bedekt door reclameplaten. De afdekking van de pui bestaat uit een 
brede witgeschilderde houten band met aan de uiteinden een decoratieve afsluiting. 
Op de verdieping zijn _ drie vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst 
die worden gedekt door tweesteens strekken van gele IJsselsteen. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst die doorloopt over het aangrenzende pand 
Nieuwehaven 21. In het midden van het dakvlak is een kleine dakkapel met openslaande 
ramen geplaatst. 

Eigenaar: ____ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 521 

afdruk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

1/2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. "'i.o. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541353 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 18.968-90 d.d. 12 december 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

149 
Nieuwehaven 17-19 
gemeente Gouda GDA 01 B 521 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het perceel GDA01 B 521 is bij akte deel 9977 nummer 23 dd 5 april 1988 gesplitst in de percelen GDA01 B 
3352 en een klein deel is opgenomen in perceel GDA01 B 3353 . De publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijk monument is enkel van toepassing op het perceel GDA01 B 3352. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B 3352, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester 
namens deze 

iedsontwikke ling, 

gemeente 
gouda 



monument 
■1 ■ 1 ■11 monumentlijn 

3538 ~ 

.... 

..... 30ju li 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
di en si: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

ardetlng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Gco • informatie 

bozookadrosc: 
Antwe,pSiOWOg 5 
2803 PB Gouda 

pos tadre s: 
pos tbus 10&6 
2300 BB Gouda 

gemeen te 
gouda 

Ad res 
Nieuwehaven 17 en 19 

Kadastraa l bekend 
Sectie B 
Numrner(s) 3352 

JR 

get. gez. 

schaa l: 

formaat: 


