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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. MC94.584, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Wijdstraat 27, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

\ sectie B, nummer(s) 2685, welk object eigendom is van fa. H, Zandvoort en Zn. 
B.V. , Wijdstraat 27, 2801 KB Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische 
waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlijst; 

dat het object aan de hand van 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 rond 1900 

gewijzigde gevel; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich, met uitzondering van de pui, goed voegt in de straatwand; 
5] het pand een oudere kern bezit; 

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

dat volgens dit bestemmingsplan 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 slecht is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen het voornemen tot dit be~luit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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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 27, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2685, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 12 JULf 199't. 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris. de burgemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 14526'94 , van 12 JULI l~Ylt 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 298 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Wijdstraat 27 
Win.kei/ woonhuis met een oude kern en een in 1908 gewijzigde voorgevel. Het pand 
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het heeft een zadeldak met 
rode Hollandse pannen en een gepleisterde gevel met schijnvoegen en -strekken. 
De pui is in de jaren vijftig voorzien van een nieuwe invulling. 
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters. 
De gevel is aan de bovenzijde afgeslotet;i door een hoofdgestel. In het midden breekt een 
trapgevel door het hoofdgestel heen. De trapgevel bezit in het midden een schuifvenster. 
Beide onderste treden kragen iets naar de zijkant uit en worden, evenals de top bekroond 
door bollen. De overige treden zijn voorzien van een eenvoudige decoratie. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): fa. H. Zandvoort en Zn. B.V., Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2685 

afdruk voor: 
1. 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 Cultuurbeh eer 

10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
11. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam 
12. afd. SVM 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 545282 

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. 14.526-94 d.d. 12 juli 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

298 
Wijdstraat 27 
GDA 01 B 2685 

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

Op het perceel GDA01 B 2685 bevinden zich twee panden, Wijdstraat 25 en 27, waarvan alleen nummer 27 
is aangewezen als gemeentelijk monument Derhalve dient de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument gevestigd te worden op het perceel GDA01 B 2685 gedeeltelijk . Tevens is bij besluit 16 dd 11-8-
98 aan twee bovenwoningen de adressen Achter de Vismarkt 1j en 1 k toegewezen . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 sectie B nummer 2685 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 23 september 2008. 

Hoogachtend, / 

Burgemeester en wethouders van Gouda/ 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelin~ebieqs ntwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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dalum 19 aug ustus 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimle lijke Ontw ikke ling 
en Beheer' 

afd eling: 
Behoor Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bttool<adros: 
Antwerpsowc:ig 5 
2803 PB Goud .11 

post1dres: 
postbus 1086 
2800 BB O ouda 

gemee nte 
gouda 

Adres 
Wijdstraat 27 

Kadastraal bekend 
Sectie 8 
Nummer(s) 2685 gedeeltelijk 

Dil ltHftttdn J tevi( ~lilli9ltH t llHJtlti'UUlld, dl! 111,YAJtlgl119tn Glldtfll-tv!t Mfl t ijn , 
A..n hetv- op de,e 1fd,u k is WH111.e,gn•en bn 'i)ttn mkel ,echt 'M1fdenontleer,d _ 
C,C6')y ilghL 81.h+tl 0p,ffllti'alf; Rulm~. Cto •lnklnn1t11 , 

schaal : 
1:300 

forma at: 
A4 

monumentnummer 

298 


