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

Datum: - 1 JUN lOQ6; 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETIIOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 4 oktober 1990, nr.90 .081, van de 
· Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Zeugstraat 2g_, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr .1687, 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 heeft; 

dat het pand in gebnrik is als bedrijf; 

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 Zeugstraat 2i!, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nr.1687, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 2 DEC.1990 
Burgemees~er yn wethouders voornoemd, 
de secreta~ de burgemeester, 



/ Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m.18.969, van 1 2 D tl:, 1990 
SVH3 /282B /MdKe 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Zeugstraat 2a 

In oorsprong vermoedelijk zeventiende eeuws woonhuis bestaande uit een begane grond, 
een verdieping en een zolderverdieping. Het pand is voorzien van een mansardedak met 
rode Hollandse pannen en heeft een gepleisterde, ingekorte tuitgevel die is voorzien 
van schijnvoegen. 
De begane grond heeft links een hoog kozijn met deur en bovenlicht waartussen een 
geprofileerd kalf is geplaatst. Het bovenlicht is door een roede op ¼ hoogte hori
zontaal gedeeld. Rechts van het kozijn bevinden zich twee schuifvensters met onge
deelde ramen en geprofileerde gestucte onderdorpels. Boven het straatniveau bevinden 
zich twee horizontale dichtgezette kelderopeningen. 
Tussen de begane grond en de verdieping is een gestucte cordonlijst geplaatst die 
tevens als lekdorpel voor de twee séhuifvensters van de eerste verdieping dient. 
Die vensters hebben een vierruits roedenverdeling en er boven is een scbijnstrek 
aangebracht. 
Op de zolderverdieping bevinden zich twee schuifvensters met ieder een vierruits 
roedenverdeling, een geprofileerde waterslag en een schijn.strek. De gevel is aan 
de bovenzijde afgesloten door een uitspringende rand en daarboven een kroonlijst. 

Eigenaar: r ____ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda • 
Sectie: C 
Nummer(s): 1687 

J.., 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 Orltuurbeheer 
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.0.B. "--10. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-numrner 545285 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 18.969-90 d.d. 12 december 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemee ntelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

163 
Zeugstraat 2a 
GDA 01 C 1687 

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

op het perceel GDA01 C 1687 zijn twee panden aanwezig, Zeugstraat 2a en Lange Tiendeweg 23. Uit de 
omschrijving blijkt dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument betrekking heeft op het pand 
Zeugstraat 2a. Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te 
worden op het perceel GDA01 C 1687 gedeeltelijk. Inmiddels is het perceel gesplitst en nu bekend onder 
nummer GDA01 C 4071. In 1994 is het andere pand apart aangewezen als gemeentelijk monument. 
De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op het perceel GDA01 C 4071 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Zeugstraat 2a te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 4071, zoals op bijgevoegde tekening is 
aangegeven., 

Afgegeven d.d. 23 september 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq Gebi~dson 1kkeling, 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENTEKENING 

dienst 
Rulmlelljke Ontwikk@Hng 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bez oe kad res : 
Antwerpseweg 5 
2303 PB O ouds 

posladres: 
poslbus 1086 
2&00 B B Gouda 

gemeen te 
gouda 

Adres 
Zeugstraat 2a 

Kadastraa l bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 4071 
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