
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd .: S.V.M. 
Nr.: 14531 '94 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax O 1820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 3 juni 1994, nr. MC94.587, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Wijdstraat 35-37, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie B, nummer(s) 3077, welk object eigendom is van Van Uffelen 
onroerendgoed B.V. , Postbus 140, 2600 AC Delft, 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 Monurnentennota van 31 januari 1994 11Gouda , stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
l] het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis met gevel uit het 

laatste kwart van de negentiende eeuw; 
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 markant is gelegen op de overgang van de Wijdstraat en de Markt; 
6] 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 bovenwoningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en 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; 

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 
Stadsvemieuwin .g 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 35-37, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3077, op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

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. 14531 '94, van 12 JULI 1994 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 301 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Wijdstraat 35-37 
Winkel/ woonhuis dat eigenlijk uit twee oudere panden bestaat. Het heeft twee oudere 
kernen en een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen, van rond 1880. Het pand is 
voorzie n van een zadeldak met gesmoorde opnieuw verbeterde pannen evenwijdig aan 
de Markt waarop aan de achterzijde twee zadeldaken met rode Hollandse pannen haaks 
aansluiten. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld. De eerste en zolderverdieping zijn elk voorzien 
van vier schuifvensters met getoogde bovendorpels . Alle vensters zijn omgeven door een 
geprofileerde lijst en midden bovenaan een akroterie. De borstwering van zowel de 
eerste als de tweede verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
waterlijst die fungeert als lekdorpel van de erboven gelegen vensters. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een gedecoreerd 
fries. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Van Uffelen onroerendgoed B.V., Delft 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): .3077 

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 Cultuurbeheer 

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



beperking enregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 545284 

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. 14.531-94 d.d. 12 juli 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

301 
Wijdstraat 35-37 
gemeente Gouda GDA 01 B 3077 

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

Het percee l GDA01 B 3077 is gesplitst in 2 delen , die onderdeel vormen van de percelen GDA01 B 3657 en 
3659. De publiekrechtelijke beperking gemeentel ijk monument heeft uitsluitend betrekking op het deel van 
het perceel GDA01 B 3077 dat is opgenomen in het perceel GDA01 B 3659 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevest igd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B nummer 3659, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 23 september 2008. 

Hoogachtend, / 

Burgemeester en wethouders van Gouda / 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdeling G_pbieds9n ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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datum 19 auguslus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimte lijke Ontwikke ling 
en Bohce r 

a rdeling: 
Beheer Openba re Ruimte 
Geo - informatie 

bezoebdres: 
Antwerpsewcg IS 

..,. 2803 PB Gouda 

postadres : 
postbus 10,86 
2800 8B Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Wijdstraat 35 en 37 

Kadastraa l bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3659 
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