
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div -nummer 563137 

onderw erp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correct iebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 95.909 d.d. 31 januari 1995 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens: 

353 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Lange Tiendeweg 57-59 
gemeente Gouda GDA 01 C 3950 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te z ijn om de volgende reden: 

Op het aangeduide kadastrale perceel zijn ook de adressen Rozendaal 2 en 4 aanwezig , die niet tot het 
monument behoren. De percee lsaanduiding had daarom moeten zijn: GDA01 C 3950 gedeeltelijk en de 
appartementnummers C 4275 A 1 gedeeltelijk en C 4275 A2 gedeeltelijk . De appartementen hebben de 
adressen Lange Tiendeweg 57 en 59. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Lange 
Tiendeweg 57-59 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 3950 gedeeltelijk , C 4275 A1 gedeeltelijl< en 
C 4275 A2 gedeeltelijk, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 16 juli 2009 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, / 
namens dezen, ,,, 
Het hoofd van de afdelinçi Ge iedsontwikl<eling, 

gemeente 
gouda 



Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 95.909 

Voor eensluidend afst~;;i 

Datum;. Î 1 

stadhu is 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01 820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 december 1994, m. MC94.718, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Lange Tiendeweg 57-59, kadastraal bekend 
iremeente Gouda, sectie C, numrner(s) 3950, welk object eigendom is van de heer 

-----:---~---~-.,,:J is gebleken dat het obj ect 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-pc1nden 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 de 

eeuwwisseling; 
2] de gevelindeling van het pand, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] d~ detailleringen, met uitzondering van de pui-invulling, nog geheel intact 

ZIJD; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Lange Tiendeweg/Paradijs; 

( dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
centrumdoeleinden 1 heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; __ _ 

dat de bouwkundige toestand van het object matig 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; 



- 2 -

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumenten.nota; · 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsver
nieuwing van toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmoge lijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

I. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Tiendeweg 57-59, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3950, op de lijst als bedoeld 
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; · 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende b~schrijving. 

Ge7_ Gül!PA, 3 · 1 JAN. 1995 
B{ge.Il}fest~n wethouders voornoemd, 
de\5~cteta}î.,s. l de bur!Iemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.909, van 31 JAN. 1995 

Monumentnummer: 353 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monument enverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUivIENT. 

Lange Tiendeweg 57-59 
Winkel/woonhuis uit 1895 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het pand is voorzien van een bakstenen geve l die is verlevendigd met speklagen 
en diamantkoppen. Het bezit een schilddak met rode Hollandse pannen. Op de begane 
grond is nog een eclectische pui-omlijsting van rond 1900 aanwezig: aan beide zijkante n 
bevinden zich gedecoreerde pilasters en het geheel wordt overspannen door een 
authentieke puibalk die is gedecoreerd met facetblokjes en bollen. De invulling is recent. 
De verdieping bezit twee T-vensters waarboven segmentbogen met gestucte aanzet- en 
sluitstenen zijn gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. De gevel is 
aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdg estel met een gestucte architraaf, een fries 
met siermetselwerk en facetblokjes , drie gedecoreerde consoles en een kroonlijst. 
In het dakschild boven de voorgeve l bevindt zich een dakkapel in neorenaissancestijl 
met twee gedeelde draairamen. De ramen worden geflankeerd door gedecoreerde 
pilasters en bekroond door een fronton. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heenA'--____ J 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3950 

KADASTRALE AANDUIDING 
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MONUMENTENTEKENING 

dienst; 
Rolmt~lljke Ontwikkeling 
en Beheer 

afde ling: 
Beheer Openbare Rul mte 
Geo - inrormatie 

bezoek:1dr~$: 
Antwcrpsewcg 5 
2803 PS Gouda 

pos t.adres: 
postbus 1036 
2300 BB Gouda 

Adres 
Langeîi endeweg 57-59 

Kadastraal bekend 

schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

Sectie C & 
Nummer(s) 3950 gedeelte lijk N 
Nummer(s) 4275 A1 en A2 beide gedeeltelijk 

monumen tnumm er 
Dili, un gt,d~t lt!! ui t he t diç it.u l k&Jrt bes und, ~ta11\,.,ijti,ging~n c ndtrhe-vi11 kJrt z.ifn-
ÀJn h-tlll'tfflOP dt: I J~ rij,: 1~ we1,g19.-v1n lun gun lr>kt l rKht M>r.dUI on UHnd, 353 
€) CoP')righ t, l!th t~ r OpenbJrelhlii:-itt, Cto, inf~muti t. 


