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afdruk voor: 
1. ----~ 
2. afd.SVM 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.055, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 

( van het pand Vest 162, 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· ·. · · 
..-,.~-~-~.'~: -~-·r_:.;_•.\; :.:::_ }: .. '~\·:•/q·.·.: . w•:. . . ' 

· · dàt hei pand· ligt · in het &ebied van het bestemmingsplan ,;Binnenstad-west";· 

dat door Gedeputeerde Staten krachtens besluit dd.17 november 1987, nr.124586 en bif 
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; 

d_at dé 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 ov~rige~ bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo-
gelijkheid van het monument; . 

Gelet op de· Monumentenverordening; 

BESLillTEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Vest 162; kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie D, nr.3435, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Mop_umentenvero,rdening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 24 november 1992 
-~ . 

Burgefrieester/ é6. wethouders voornoemd, 
de secretariS( / de hur!!emee~ter_ 



ARCHIEF 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.690-'92, van 24 november 1992 
SVM3 /800F .!\.1K 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 224 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Vest 162 
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 links een kozijn met gebogen bovendorpel en dubbele pakhuis
deuren. In het midden bevindt zich een klein vierkant venster en rechts 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 
Num.mer(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 541844 

onderwerp correct ie beperking gemeentel ijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-bes luit nr. 18.690 -92 d.d. 24 november 1992 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

224 
Vest 162 
gemeente Gouda GDA 01 D 3435 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist 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 aanwijz ing 
hebben als gemee ntelijk monument. 
Derhalve had de publiekrechteli j ke beperking gemeenteli jk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA0 1 D 3435 gedeeltelijk . Inmiddels is bij akte deel 20027 nummer 18 dd 14 april 2000 het perceel 
GDA01 D 3435 gesplitst. 
De publ iekrechte lijke beperk ing gemeentelijk monument behorend bij het monument Vest 162 is van 
toepassing op het perceel GDA01 D 3913. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te wo rden gevest igd op het perceel 
gemeente Gouda , GDA 01 sectie D 3913, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 18 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burg 
na 

gemeente 
gouda 



---- ------ ---

monum ent 
monumentlijn 

gew. 

gew. 
gsw. 
gew. 
gew. 

datum 13 augustus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dlonst: 
Ruimte lijke Ontwikke ling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimlo 
Geo • lnformatîe 

bezoel<adres: 
Antwupuweg S 
2803 PS Gouda 

pos.tadres.: 
postbus. 1086 
2800 BB Gou da 

gemeente 
gouda 

Adres 
Vest162 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3913 

Dit i1 ,:,:n gc,dffile uit hel d1g!tul b:irl butand . d~t U il wfjd glng1n Gftdtrtl4;vfg Ul'l lli" • 
A:in h1CgMn op d lll 1,clt'ó!k b ""'"tg~vtn kin 941•1'11l\li1I tfdlllol'Ofddl or,fttnd. 
e copyrlg,h.L ll t.h«r Opt.t1bu1 Ruim!f, Geo - ln,fom, it i.. 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

224 


