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Voor eensluidend afsc~~ 

Datum:.. 1 JUN 2006 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 27-06-1991, nr.91.047, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Vest 79, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3539, welk pand eigendom is 
van Technische Handelsonderneming Starre-Gouda, t.a.v. de heer ___ ----..--
'-----~-~~---:-~-- is gebleken dat het hier een pand betreft van belang 
vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige 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 
II heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

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 Vest 79, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie D, nr.3539, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 23 juli 1991 

Burgemeester en wethouders vo901.oemd, 
de secretaris. / deAn.mfoméester . 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.12.785-'91, van 23 juli 1991 
SVH3/286.AvH 

Monumentnummer: 177 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Vest 79 
Bedrijfspand van ca. 1900 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder
verdieping. Het pand heeft bakstenen gevels en een zadeldak dat is gedekt met rode 
Hollandse pannen. Voorgevel 
De voorgevel heeft twee hoekrisalieten die aan de bovenzijde, ter hoogte van de zolderver
dieping met een gestucte geprofileerde lijst zijn afgezet. 
Op de begane grond is de linker risaliet voorzien van een kozijn waarin een deur en een 
bovenlicht. Het middendeel heeft links een ingebroken kozijn met twee stalen deuren en 
rechts een gekoppeld venster waarboven een geprofileerde rondboog is aangebracht. Het 
boogveld is gestuct. 
De beide risalieten zijn op de verdieping voorzien van een klein venster, het middendeel 
van twee schuifvensters. 
In de top bevindt zich een groot venster en aan weerszijden hiervan een klein venster. Alle 
vensters hebben gestucte segmentbogen. 
Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel heeft, verdeeld over begane grond en verdieping, vijf vensters met 
gestucte segmentbogen. Dit is in de loop van de tijd aangevuld met zes rechthoekige 
vensters. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een houten gootlijst. 
Achtergevel 
De achtergevel is een met behulp van een lijst afgeknotte tuitgevel. 
Linker zijgevel 
In de linker zijgevel zijn op de verdieping zes kleine vensters met gestucte segmentbogen 
erboven aangebracht. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een houten gootlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: Technische Handelsonderneming Van der Starre-Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3539 

af druk voor: 
1. afd.R.O. 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE AANDUIDING 

7. Gedeputeerde Staten 
8. Ministerie van WVC 
9. Raad voor het Cultuurbeheer 

4. afd.landmeetkunde en kadaster 10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. 
6. sectorhoofd GW 

11. afd.SVH 
~2. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541840 

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. 12. 785-91 d.d. 23 juli 1991 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

177 
Vest 79 
gemeente Gouda GDA 01 D 3539 

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee lsaandu iding blij kt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 D 3539 is de kadastrale aanduid ing van het appartementsnummer behorende bij GDA D 
3558 gelegen aan de Raam 280, in het verlengde van het pand Vest 79. 
Door splitsing van het oude perceel en wijziging van de appartementstekeningen is het kadastrale nummer 
behorende bij Vest 79: GDA01 D 3560 . 
De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op het perceel GDA01 D 3560. 
Het adres is inmiddels gewijzigd in Vest 79/79A. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument behorend bij het gemeentelijk 
monument Vest 79/79A te worden gevestigd op het perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3560, zoals 
op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 18 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen} 
HP.t hnnfrl~ frlP,ling Gebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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datum 13 augustus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

diens t: 
Ruimtelijke Ontw ikkeling 
en Bohea r 

afdelin g: 
Beheer Open b3re R~ imte 
Geo - Informatie 

bezoekadres: 
Antwtrpsowtg 5 
2803 PB Gouda 

pos tadru: 
pos tbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Vest 79 

Kadastra al bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3560 
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