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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ;

Overwegende,

dat

uit

de inhoud

van

Monumentencommissie

de brief

van

met betrekking

van het object Zeugstraat

3 oktober

1995,

nr.

MC95.604

tot het plaatsen op de gemeentelijke

en 605,

van

de

monumenten lijst

6a-30 -32, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s)

595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,607, welk object eigendom is
van de heer _____________________
_
is gebleken dat het object
cultuurhistorische

waarde heeft, zoals besc hreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;

dat het ob ject aan de hand van de selectie cr it eria "A-pande n en Jongere Bouwkunst" , zoals
opgenomen
· kwaliteiten"

in de Monumentennota
van 31 januari 1 994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische
als volgt gewaardeer d is:

Zeugstraat 6a -30
1]

het een voorg ebouw van een hofje van rond 1700 betreft;

2]

de indeling v an de gevel met uit zon der ing van de pui evenw ichtig is;

3)

de detaill eringen , met uitzondering

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5]

het pand, met uitzondering

van de pu i, nog grotendeels intact zijn;

van de begane grond, nog vr ijwel geheel uit de achttiende

eeuw d ateert;
6]

de hofvormige
buitenmuren

7]

structuur

in de vorm van de behouden daken en de len van de oude

nog intact is;

het een her innering vorm t aan de periode dat hier nog een liefdadigheids instelling
bevond.

- 2 -

Zeugs t raat 32

8]

een goed voorbeeld is van een woonhuis

van rond 1800 dat in de twintigste

eeuw van

een andere pui is voorzien;
9]

de gevelinde ling evenwichtig

is;

1 0]

de detai lleringen nog grotendeels intact zijn;

11 )

de geve l zich goed voegt in de straatwand.

dat het ob ject ligt in het gebied van het bestemmingsplan

Nieuwe Markt e.o.;

dat vo lgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen- en

Centrum doeleinden heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de heer Metaal gehoord is en de volgende bezwaren heeft:
hij ziet het nut van plaatsing op de gemeentelijke monumentenljst
ove rkant (Zeugstraat

3-5)

ontsierlijke

waarde gedaald zijn;
hij verwacht langere procedures

gevels heeft,

niet in omdat de

zijn panden zouden

voor aanvraag van vergunningen,

hierdoor

in

nadat zijn object

gep laatst is;
dat het n iet inzien van het nut van plaatsing geen reden is om niet t ot plaatsing over te gaan;

(

dat hij de waardeda ling van zijn object niet nader onderbouwt;
dat hij de cultuurh istor is che waarden van het object niet bestrijdt;
dat de bezwaren in het kader van de plaatsingsprocedure

niet relevant zijn;

dat plaatsing op de monumentenli jst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object
en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat de procedures voor gemeente lijke mon um enten hetzelfde zijn als die van niet-m onumenten;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebe leid zoa ls beschreven in

4.4.1 van bovengenoemde

dat bij restau ratie van monumentale
toepassing

is;

Monumentennota;
onderdelen

de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

- 3-

dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverord

ening;
BESLUITEN:

1.

over te gaan tót plaatsing

van het object

Zeugstraat

6a-30 -32, kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 595, 596, 597 , 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll.

( .

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

28 NOV.
1995

BuQster
de x;~~lt~ris/

eJllwethouders voornoemd,
/
de burgemeester,

Gez. :

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.30770 en 30772, van

2 8 NOV,
199

Monumentnummer:
Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRlNING

393

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

VAN HET MONUtvfENT.

Zeugstraat 6a-30-32

(

Voormalig voorgebouw van een hofje uit 1702 bestaande uit een begane grond , een
verdieping en een zolder. Het geheel is voorzien van een gestucte gevel met schijnvoegen . Het pand en een groot schilddak evenwijdig aan de straat met rode HolJandse
pannen en daarachter aansluitende zadeldaken in de vorm van een carré. De pui is
recentelijk vervangen.
De verdieping is links van drie T-vensters voorzien. Rechts bevinden zich twee schuifvensters. Tussen beide vensterreeksen bevindt zich een verticaal geplaatste blindnis. Ter
plaatse van de nis bevond zich overigens tot in de jaren zestig op de begane grond het
Poortje van Jongkind. Boven de vensters zijn schijnstrekken aangegeven.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst. In het dakvlak bevinden
zich twee kleine en een groot dakraam .

KADASTRALE TENAAMSTELLING

( .

Eigenaar(s):
de heer 1______
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

__.l

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 595 , 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 , 606 en 607

afdruk voor:
l. afd . Rujmte en Verkeer
2. afd. BWT.
3. afd .Landmeetlcunde en Kadaster
4. Gedeputeerde Staten
5. Ministerie van OCW

6.
7.
8.
9.

Secretariaa t Raad voor Cultuur
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Landmeten , t.b.v. Kadaster Rotterdam
afd. SVM

bijlage omschrijving monument, behor end bij besluit numm ers 30770 en 30772

Zeugstraat 32
Winkel/ woonhuis van rond 1800 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolder. Het pand bezit een, thans geschilderde, bakstenen afgeknotte tuitgevel en een
schilddak. Het dak is gedekt met rode Hollandse pannen.
De begane grond bezit een pui uit de twintigste eeuw, die is voorzien van een natuurstenen borstwering en een gekoppeld kozijn. De penanten aan weerszijden van het kozijn
rusten op basementen ter plaatse van de borstwering. Het kozijn bezit links een deur met
bovenlicht en rechts een etalageruit met drie bovenlichten.
De verdieping is voorz ien van twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld
met glas-in-lood. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. De geveltop is afgesloten
met een, niet in één vlak met de gevel liggende, rollaag. Hij is aan beide zijden voorzien
van een voluut en wordt bekroond door een kroonlijst.

