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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 3 juni 1994, nr. MC94.577, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Wijdstraat 8/ Achter de Kerk 9g, kadastraal bekenrf 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 191, welk obiect eigendom is van de heer ... 
n • · · • · - -- -----: ~ ---::------:-- ~,. is gebleken dat het object 
cummrmstonsche waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
Monumentenlijst; 

d1;1.t het object aan de hand v·an de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis met een achttiende

eeuwse voorgevel; 
2] de gevelindelingen evenwichtig zijn ondanks het feit dat de top rond 1910 is 

gewijzigd; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de winkelpui aan de voorzijde, nog 

grotendeels intact zijn; 
4] beide gevels zich goed voegen in de straatwanden; 
5] dit pand de voor de Wijdstraat/ Achter de Kerk karakteristieke geringe 

perceelbreedte bezit; 
6] het pand een oudere kern bezit; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestémmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen- en Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel met bovenwoning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting eri geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening 
Stadsvernieuwing van toepassing is; 

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 Wijdstraat 8, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 191, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 12-JULI 1994, · 
Burgemeester en wethouders 
voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 14514'94, van 12 JULI 1994-

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 291 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Wijdstraat 8/ Achter de Kerk 9g 
Winkel/ woonhuis met een vermoedelijk zestiende-eeuwse kern en een gevel uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw waarvan de top rond 1910 is vernieuwd . Het pand 
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand heeft een plat dak 
met dakschilden. 

Voorgevel 
Aan de Wijdstraat bezit het pand een bakstenen gevel. De begane grond is recentelijk 
van een nieuwe pui-invulling voorzien. 
De verdieping is voorzien van twee en de zolder van één schuifvenster . Boven de 
vensters van de verdieping bevinden zich strekken en boven dat van de zolder een 
rollaag. De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood in de trant van de Art Deco. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een afgeknotte topgevel waarvan de 
hoeken zijn benadrukt door een hoger opgemetselde penant. De topgevel is afgezet met 
een rollaag. 

Achtergevel 
De achtergevel is gepleisterd en volgt aan de bovenzijde de vorm van het platte dak met 
dakschilden. De gevel heeft schijnvoegen en -strekken. 
De begane grond is uitgebouwd en bezit een gekoppeld kozijn met twee deuren en een 
bovenlicht met drieruits roedenverdeling. 
Ter hoogte van de eerste verdieping is op het platte dak van de uitbouw een terras 
gecreëerd. De éerste verdieping is voorzien van een gekoppeld kozijn met twee deuren 
en twee gedeelde bovenlichten. Rechts daarvan is een klein vierkant venster geplaatst. 
De tweede verdieping bezit een schuifvenster met een gedeeld onder- en bovenraam. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 191 

af druk voor: 
l. afd. ruimtelijke ordening 
2. afd. stedebouw 
3. afd. BWT 
4. afd. landmeetkunde en kadaster 
5. afd . BOB 
6. afd. VEO 

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

10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
11. Landmeten, tbv. Kadaster Rotterdam 
12. afd. SVM 


