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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 3 juni 1994, nr. MC94.586, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Wijdstraat 33, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
c;:P.ctiP. R n11mmer(s) 2972-. welk object eigendom is van · ~ =~ · 

. ·r- _ .. , is gebleken dat het object cultuurhistonsche waarde 
heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlij~t; 

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 van rond 1920; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de detailleringen zoals de erker, met uitzondering van de pui, nog 

grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich, met uitzondering van de pui, goed voegt in de straatwand; 

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 goed is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met 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; 

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 1s gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Wijdstraat 33, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2972, 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. 14529'94, van 12 JUU i994 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 300 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Wijdstraat 33 
Winkel/ woonhuis van rond 1920 bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen. 
Het pand heeft een plat dak en een bakstenen gevel. 
De pui is recentelijk voorzien van een nieuwe invulling. 
De eerste verdieping bezit in het midden een driezijdige erker waarin zich een tuimel
raam bevindt , dat wordt geflankeerd door vaste ramen. De voorzijde is breder dan beide 
buitenzijden. Het middelste bovenraam heeft een vijfruits en beide buitenste een drieruits 
roedenverdeling. Aan weerszijden van de erker bevindt zich een venster met een naar 
binnen draaiend raam en een bovenraam met een drieruits roedenverdeling. Boven beide 
laatstgenoemde vensters zijn segmentbogen met zandstenen sluitstenen gemetseld 
waarvan de boogvelden zijn gevuld met siermetselw erk. Alle bovenram en van de eerste 
verdieping zijn gevuld met glas-in-lood. 
De tweede verdieping bezit in het midden een kozijn met twee openslaande deuren en 
een bovenraam met een zesruits roedenverdeling . De deuren openen op een balkon dat 
op het dak van de erker is gecreëerd. Het is voorzien va~ een houten ballustrade met 
gedecoreerde stijlen. Het kozijn wordt geflankeerd door twee schuifvensters waarvan de 
bovenramen een drieruits roedenverdeling hebben. Boven de drie gevelopeningen zijn 
segmentbogen met zandstenen sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met 
siermetselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde recht afgesloten en afgedekt met rode geglazuurde 
gevelpannen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

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

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2972 

afdruk voor: 
1. afd. ruimtelijke ordening 
2 . afd. stedebouw 
3. afd. BWT 
4. afd. landm eetkunde 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 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 503278 

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. 14529-'94 d.d. 12 jul i 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

300 
Wijdstraat 33 
gemeente Gouda GDA 01 B 2972 

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

De beperking is gevestigd op het gehele kadastrale perceel. Aan de achterzijde van het perceel bevindt zich 
echter nog een pand dat niet onder de bescherming valt. De beperking geldt daarom voor een deel van het 
perceel. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Wijdstraat 33 te 
worden gevestigd op het perceel GDA 01 B 2972 deel, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart ., 

Afgegeven d.d. 27 augustus 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdel inq Gebiedsontwikke ling, 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENiEK.ENING 

dienst: 
Ruimtelîjke Ontwikkelin g 
C!n Behl:!er 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - lnformalie 

bezoekadres: 
Anlwerpseweg 5 
2803 PB Goud a 

postadres : 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

Adres 
Wijdstraat 33 

Kadastraal bekend 

schaal : 
1:500 

formaat: 
A4 

Sectie B & 
Nummer(s) 2972 gedeeltelijk N 
Nummer(s) 

monumentnvmmer 


