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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.056, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Vest 164, 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; 

BESLIDTEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Vest 164, 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 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.685-'92, van 24 november 1992 
SVM3 /800H.MK 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 225 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Vest 164 
Pand van rond 1900 voorzien van een rode bakstenen, aan de bovenzijde versmalde, 
lijstgevel die is verrijkt met siermetselwerk in gele baksteen, zoals speklagen. Het bestaat 
uit een begane grond en een zolderverdieping en is voorzien van een vierzijdige mansarde
kap gedekt met rode Hollandse pannen. 

Voorgevel 
Op de begane grond bevindt zich rechts een gekoppeld kozijn. Links bevindt zich een 
kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. 
De verdieping bezit twee T-vensters. De waterdorpels ervan bestaan uit afwisselend gele en 
rode baksteen. 
Boven alle gevelopeningen bevinden zich segmentbogen met in de boogvullingen siermetsel
werk van rode en gele baksteen. De aanzet- en sluitstenen zijn eveneens in geel uitge
voerd. 
Het versmalde bovendeel van de gevel bezit aan weerszijden een wang die is gemetseld in 
gele en rode baksteen. De gevel wordt bekroond door een kroonlijst. 

De rechter zijgevel 
De rechter zijgevel is opgetrokken in ijsselsteen. Er bevindt zich een venster met daarbo
ven een in rode baksteen gemetselde strek. 

Achtergevel 
In de achtergevel bevindt zich een grote gevelopening met daarboven een in rode baksteen 
gemetselde rollaag. 
Aan de achterzijde is een kleine binnenplaats die van de straat wordt afgescheiden door 
een bakstenen muur waarvan de voormalige opening is dichtgezet met ciosblokken. 
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beperki ngenreg istrat ie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541845 

onderwe rp correctie beperking gemee nte lijk monument 

correctiebes luit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbe sluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijk e beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 18.685-92 d.d. 24 november 1992 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeente lijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

225 
Vest 164 
gemeente Gouda GDA 01 D 3435 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaa nduid ing blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 D 3435 ligt een comp lex met vier panden aan de Vest, die alle een aparte aanwijzing 
hebben als gemeentelij k monument. 
Daarom had de publiekrechte lijke beperking gemeente lijk monument geves tigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 D 3435 gedee ltelijk . Inmiddels is bij akte deel 12549 nummer 35 dd 24 december 1992 het 
percee l GDA01 D 3435 gesplitst. 
De publiek rechtelijke beperking gemeen telijk monumen t behorend bij het monument Vest 164 is van 
toepassing op het perceel GDA01 D 3735. 
Het adres Vest 164 komt niet voor, want het pand vormt samen met het pand Vest 166 één woning en is als 
zodan ig bekend . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
geme ente Gouda, GDA 01 sectie D 3735 , zoals op bijgevoegde tekeni ng is aangegeve n., 

Afgegeven d.d. 18 augustus 2008 . 

Hoog achtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 

deling Gebiedsontw ikkel ing, 

gemee nte 
gouda 



monument 
• 1 • 1 • 11 monumentlijn 
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datum 13 augusl us 2008 omschrijvi ng 

MONUMENTENTEKENING 

v. diensl: 
Rul mle lljko Ontwlkk ·eflng 
en Beheer 

afde liog: 
Behoe r Openbare Ru imte 
Geo • in formatie 

bezoekadres: 
Antwerpse weg 5 
2803 PS O oud a. 

postad,es : 
postbus 1086 
2400 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Vest 164 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3735 
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