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afdruk voor: 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.054, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Vest 160, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.3435, welk pand 
eigendom is van de gemeente Gouda~ 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 door Gedeputeerde Staten krachtens besluit dd.17 november 1987, nr.124586 en bij 
Koninklijk Besluit dd.27 oktober 1989, nr.89026181, goedkeuring aan de woonbestemming 
voor dit pand is onthouden; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand zeer slecht 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. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Vest 160, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie D, nr.3435, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 24 november 1992 

B,,~~J. en wethouders voornoemd, dr:;;;;i11r tie h11rnemeP.StP.r. 
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ARCHIEF 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.681-'92, van 24 november 1992 
SVM3 /800D.MK 

Plaatselijke aanduiding : Gouda 

Monumentnummer: 223 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening . 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Vest 160 
Pakhuis van rond 1900 voorzien van een gele bakstenen gevel met gebroken topgevel en 
een mansardekap, gedekt met rode Hollandse pannen. Het pand bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder . 
De pui is gestuct en bezit rechts een kozijn met gebogen bovendorpe l en dubbele pakhuis
deuren. In het midden bevindt zich een klein vierkant venster en links is het deurkozijn 
geplaatst. 
De eerste verdieping is voorzien van twee vensters met daarboven rode strekken. De 
tweede verdieping bezit een venster met daarboven een rode strek. 
De bovenzijde van de gevel is afgezet met een rollaag die uitloopt in een tuit. 

In de achtergevel is het gedeelte van de middeleeuwse stadsmuur tot aan de eerste 
verdieping bewaard gebleven. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s) : 3435 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE AANDUIDING 

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

4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 5. afd.B.O.B. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541843 

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. 18.681-92 d.d. 24 november 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

223 
Vest 160 
gemeente Gouda GDA 01 D 3435 

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

Op het perceel GDA01 D 3435 ligt een complex met vier panden aan de Vest , die alle een aparte aanwijzing 
hebben als gemeentelijk monument. 
Daarom had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 D 3435 gedeeltelijk. Inmiddels is bij akte deel 19986 nummer 28 dd 31 maart 2000 het 
perceel GDA01 D 3435 gesplitst. 
De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument behorend bij het monument Vest 160 is van 
toepassing op het perceel GDA01 D 3912. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3912, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven., 

Afgegeven d.d. 18 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Bur wethouders van Gouda, 
n , 

biedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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monument 
monumentlijn 

gew. 
gew. 

gew, 

gew. 
gew. 

dat um 13 augus lus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimt~lijke Ontwikkel ing 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Open barn R1.11imto 
Goo ~ informa tie 

btUOèlcadres: 
A ntwe rpsew eg 6 
2803 PB Goud a 

postad res: 
pos lbus 1086 
2300 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Vest 160 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3912 

Dit 11 un 11ad"f11 uie Mtdlgll.u l k.ur1 b11L>nd, dat ,nn Ylij"9lf'lgtn 0Mti11♦"'9 lul'! tijll , 
.Unl'lt 1g,ttllOpdut IPdt\1)1; 1, ""'tt(gt0♦\'01 lil t, {lttfl ff\J(t l,~111 ~dffl onllttnod . 
e C<opyr~l'lt. h .tiu r Opt.11b3r1 Autrtir-, OM . 1nrormat,t, 

75 

JR 

get. gez. 

schaa l : 
1:200 

formaat: 
A4 

monumenmu mmer 

223 


