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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 9 september 1992, nr.MC 92.057, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Vest 166, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nr.2489, welk pand
eigendom is van de heer ------------~-----'
is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwk:undige
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 woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Vest 166, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie D, nr.2489, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

rr.; vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUD~
Giz.
·_/ ;

24 november

1992

Blllgemeeste 71en wethouders voornoemd,
rle:I _1;P.c.re't::1rii
,
de Jmrilemeester.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.691-'92, van 24 november
SVM3/800L.:MK

1992

Monumentnummer: 226
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Vest 166
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 mansardekap gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen.
Op de begane grond bevindt zich links een gekoppeld kozijn met twee onder - en bovenramen; de laatste zijn gevuld met glas-in-lood. Rechts bevindt zich een kozijn met een later
aangebrachte deur, een geprofileerd kalf en een bovenlicht met glas-in-lood.
De verdieping bezit twee vensters met bovenramen. De waterdorpels ervan bestaan uit
afwisselend gele en rode baksteen.
Boven alle gevelopeningen bevinden zich segmentbogen met in de boogvullingen siermetselwerk van rode en gele baksteen. De aanzet- en sluitstenen zijn eveneens in geel uitgevoerd.
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.
Linker zijgevel
In de linkerzijgevel is de middeleeuwse stadsmuur met steunberen nog tot de eerste
verdieping aanwezig. Deze zijgevel is thans gestuct en voorzien van een latere gevelopening. In het dakvlak zijn recentelijk twee dakkapellen geplaatst.
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