
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 18.699-'90 

code: SVH2/275A/MdKe 

!oor eensluidend afschrift 

Datum:.. 1 JUN 7nnw:J 
P~raaf: 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.215, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwehaven 37, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.1229, welk 
pand eigendom is van de gemeente Gouda, 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 
heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

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 doelmat ig 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 Monumente nverordening; 

I. 

II 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 37, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie B, nr.1229, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 

Burgemeester en;ethouders voornoemd, 
\de secretaris, f de J;mrnenJ.eester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.699, van 1 2 U CL, 1~;jJ 
SVH3/275B/MdKe 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwehaven 37 

Woonhuis, bestaande uit een begane grond en een zolder dat wordt gedekt door een 
zadeldak met rode Hollandse pannen. 
De voorgevel is een tuitgevel die als één geheel met het aangrenzende pand 
Nieuwehaven 39 uit rode baksteen is opgetrokken. 
Het zoldergedeelte is bij een restauratie in 1980 van hergebruikt materiaal opnieuw 
opgetrokken. 
Op de begane grond is links een kozijn met deur, smal bovenlicht en een geprofi
leerd kalf geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich een T-venster. Op de zolder be
vindt zich in het midden van de gevel een venster met vierruits roedenverdeling. 
Er boven is een gevelsteen aangebràcht met de tekst "GIJ KJNDEREN LOOFr DEN 
HEERE". 
De deur en alle vensters worden gedekt door een ·rollaag. 
De tuitgevel wordt gedekt door een rollaag die aan weerskanten begint bij een 
zandstenen aanzetsteen en eindigt bij de zandstenen dekplaat. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk ·gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
)ectie: B 
~ummer(s): 1229 

f:l.fdruk: voor: 

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. '10. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541355 

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. 18.699-90 d.d. 12 december 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

152 
Nieuwehaven 37 
gemeente Gouda GDA 01 B 1229 

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

Het perceel GDA01 B 1229 is bij akte deel 10709 nummer 42 dd 12 september 1989 gesplitst in de perce len 
GDA01 B 3368 en een klein deel is opgenomen in perceel GDA01 B 3367. De publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijk monument is enkel van toepassi ng op het perceel GDA01 B 3368 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sect ie B 3368 , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemees ter~ thouders van Gouda , 
namens dez , 
Het hoofd vdn<JJ afd lino Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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VROUWE 
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.... 
30ju li 2008 omschrijving 

MONUMENTEN TEKENING 

dienst: 
Rulmtolljke Ontwlkke,llng 
en Beheer 

Adres 
Nieuwehaven 37 

afdeling; 
Beheer Openbare Ruïmte 
Geo • informatie 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer{s) 3368 

2409 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1000 

formaat: 

monumentnu mmer postadres: 
pos tbus 104& 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda ~~s~~?'~~d::~!~.it .~~~~~':;!:~;:g~!~"~! :~~4!'n;,~r~T;o~~r:t~9e~~ 1152 

O Cop:,oghl, e-,hetrOpenb•r• Ruimt•, Gto, lnfonn.111~. 


