
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 18.695-'90 

code: SVH2/279A/MdKe 

voor eensluidend afschr;" 

ARCHIEF 

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.89.355, van de 
Monumentencommissie met betrekking -tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Rozendaal 5/7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3577, 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 "Nieuwe Markt e.o."; 

dat . volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
woondoeleinden en detailhandel beeft; 

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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Rozendaal 5 /7, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nr.3577, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 2 0 EG. 1990 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

1 Ade secretaris . de burgern&ester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.695, van 1 2 DEC. 19!-10 
SVH3/279B/MdKe -~ 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Rozendaal 5 /7 

Een voormalig pakhuis uit het eerste kwart van de 20e eeuw, bestaande uit een begane 
grond en twee verdiepingen. Het pand wordt gedekt door een zadeldak met rode Hollandse 
pannen. 
De voorgevel, een tuitgevel met een horizontaal middengedeelte, is opgetrokken uit grauwe 
baksteen. Ter decoratie zijn in de gevel halfsteens rollagen gemetseld. De begane grond 
is grijs gepleisterd en voorzien van in de specie getrokken voegen ter imitatie van 
natuurstenen blokken. 
Op de begane grond is een brede opening ingebroken met daarin drie deuren en links, ge
scheiden door een penant, een deur. De begane grond wordt van de verdieping gescheiden 
door een stalen latei met daarboven een rollaag. 
Op de beide verdiepingen bevindt zich in het midden van de gevel een hijsluik bestaande 
uit twee deuren, welke wordt gedekt door een anderhalfsteens strek. Voor de deuren, die 
ieder zijn voorzien van een raam, is een zgn. Frans balkon met decoratief smeedwerk aan
gebracht. 
Aan weerskanten van de bijsluiken bevindt zich op beide verdiepingen een segmentboogvor
mig venster dat wordt gedekt door een éénsteens lichtgebogen strek. Alle vensters zijn 
voorzien van gietijzeren ramen met een elfruits roedenverdeling. Op de zolderverdieping 
bevindt zich recht boven de hijsluiken een hijsbalk. 
Vanaf de tweede verdieping gaat aan weerskanten van de gevel een liseen op die rust op 
een natuurstenen console. Deze lisenen hebben een natuursteenbekroning die iets boven 
het beloop · van de gevel uitsteekt. 

Eigenaar: r--- 7 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3577 

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. ~- minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540769 

onderwerp correctie beperking gemeentelij k monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 18.695-90 d.d. 12 december 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

162 
Rozendaal 5-7 
gemeente Gouda GDA 01 C 3577 

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

Uit de omschrijving van het monument blijkt dat naast het genoemde perceel GDA01 C 3577 tevens de 
overbouwde poort bij het monument behoort . Dit perceel is GDA01 3578. 
Derhalve had in het verleden de publiekrechtelij ke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te 
worden op de percelen GDA01 C 3577 en 3578. Bovendien is het monument bekend onder het adres 
Rozendaal 7. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ijk Monument te worden gevest igd op de 
percelen 
gemeente Gouda , GDA 01 sectie C 3577 en 3578, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 14 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgem 
namens 

· sontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontw lkkl'! lin g 
en Behee r 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo ~ informat ie 

Adres 
Rozendaal? 

\ 

\ 

\ 

\ 

Kadastraal bekend 
Sect ie C 

4198 

\ "' \ 

' \ 
\ 

' ' ' 
' ' ' \ 

' ' 

omschrijving 

bezoekadres : 
Antwerpse-weg 5 
2803 PB Gouda 

Nummer(s) 3577 en 3578 

posladr as : 
poslbu s 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

4201 

4072 

1300 

, , 

JR 

get. gez. 

schaal: 

fo rmaat: 
A4 


