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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Overwegende, 
dat uit de ïnhoud van de brief van 21 februari 1995, nr. MC95.555, van de Monumentencommissie 
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Korte 
Groenendaal 24-16/ Naaierstraat 33, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3429 
A 1,2 en 3, welk object eigendom is van de heer ____________________ _. 

is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de 
bijgevoegde redengevende beschri jving; 

dat het object aan de hand van de selectie crite ria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 
opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cul t uurhistorische 
kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis met een voorgevel van rond 1885; 
2] de gevelindeling van voor - en zijgevel, beide met uitzondering van de begane grond, 

evenwichtig is; 
3] de deta illeringen, met uitzondering van de begane grond, nog grotendeels intact zijn; 
4) het object een oudere kern van twee hu izen bezit; 
5] de gevels zich goed voegen in de straatwanden; 

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 bestemm ing Wonen- en 
Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebru ik is als winkel /woning; 

dat de bouwkundige toestand van ._!)et object redelijk is; 

dat de eigenaar op 14 februari 1995 schrifteli j k te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met 
plaatsing van zijn pand op de gemeentelijke monumentenlijst omdat deze verwacht in de toekomst 
eco_nomische schade te ondervinden en een lagere huuropbrengst uit een niet meer eigentijds pand 
indien dit pand niet gemoderniseerd kan _ worden; 

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

dat wijzigingen worden getoetst aan het restaurat iebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

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

dat o\'erigens bij toepassing van deze verordening reken.ing is gehouden met de gebruiksmoge lijkheid 
van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

ll. 

Gez. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plélat_sing van het object Korte · Gróehendäal 24 ~26/ Naaierstraat" 33 ·; 
kadçistraal bekend . gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3429 A 1,2 en 3, op de lijst als 
bedoeld "in art ikel 3, eerste lid van de Monumentenverordeni_ng; 
vast te · stellen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

Gç;·-; r -1 APR. 1995 
B \gem ~~S~E)IJ _e~ wet l)ouders voornoemd, 
rlP. sP.r.~Át';:irfi:ï rlP. h1 JraP.mP.P.stP.r. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m. 95.7922, van ;1_: 1 ,APR. 1995 

Monumentnummer: 387 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONillvfENT. 

Korte Groeneodaal 24-26/ Naaierstraat 33 
Winkel/woonhuis op de hoek van de Korte Groenendaal en de Naaierstraat met een 
bakstenen voorgevel uit 1885. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en 
een mezzanfoo. Het is voorzien van een plat dak met dakschilden gedekt met rode tuile
du-Nordpannen. 

Voorgevel 
De pui is, met uitzondering van de hardstenen borstwering, recentelijk verbouwd en tot 
en met de borstwering van de eerste verdieping gepleisterd. Zowel de borstwering van 
de eerste verdieping als van de mezzanino is aan de bovenzijde afgesloten door een 
waterlijst, die ter plaatse van de drie erboven gelegen vensters telkens iets uitspringt en 
daar als lekdorpel fungeert. De eerste verdieping bezit drie schuifvensters en de 
mezzanino drie vensters met elk een gedeeld raam. Alle vensters hebben afgeronde 
bovenhoeken en zijn omgeven door een geprofileerde lijst met in het midden bovenaan 
een akroterie. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

Zijgevel 
De zijgevel is opgetrokken uit gele ijsselstenen en verspreid over de gevel zijn meerdere 
ankers zichtbaar. De begane grond is voorzien van drie nieuwe gevelopeningen. De 
verdieping bezit links twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas
in-lood en waarboven rollagen zijn gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten 
door een daklijst. In het dakvlak boven de zijgevel staan vier dakkapellen met elk een 
schuifraam waarvan onder- en bovenraam zijn gedeeld. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

igenaar(s): De heer 1 ________ ___,I 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 

KADASTRAL AANDUIDING 

Nummer(s): 3429 Al,2 en 3 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541328 

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. 95. 7922 d.d. 11 april 1995 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

387 monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

Korte Groenendaal 24-26, Naaierstraat 33 
gemeente Gouda GDA 01 B 3429 A01, A02 en A03 

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

De genoemde appartementsaanduidingen van de kadastrale percelen zijn onlosmakelijk verbonden met het 
grondperceel GDA01 B 3086 . Dit perceel is niet genoemd in het besluit. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 B 3086, 3429 A01 , A02 en A03, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven., 

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemees~~ouders van Gouda, 
namens de en, 
Het hoofd f n¼ afdel' a Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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datum 9ju li 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENITEKENING 
dienst: 
Rulmtolljko Ontwikkeling 
en Behcor 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimta 
Geo • informat ie 

be.zoek~dres: -
Antwerpscweg 5 
2303 PB Oo ud11 

po,tadros: 
postbus 108& 
2800 B8 Goud a 

gemeente 
gouda 

Adres schaa l : 
Korte Groenendaa l 24, 26, Naaierstraat 33 1:200 

formaat: 
A4 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3086 en 3429 A1, A2 en A3 

monumenlnummer 
Dit Is ten gecleelte uil het diQildl kurt besl•nd, d.11 unwijdgi ngen ondtrhtvig h ~ 
Ailn helqu ,n op due ardrut1s weergtg even l l n g«: ne n~el r,c.,_ worden on1t11nd. 387 
Cl Copynght, 8thHr Optnb•re Rulmle, oeo . 1nrorm.1Ue. 


