
~ -- - - -- ---------

stadhu is 
markt 1 

MINUUT 

- AFD. SVM 

gemeente 
gouda 

2801 jg gouda 
telefoon 0 182 - 58821 1 
telefax 0182 - 588464 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 95.30773 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 1 JUN 2006 

Paraat: 

dat uit de inhoud van de brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.607, van de Monumen tencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Zeugstraat 36-36a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3949, welk 
object eigendom is van de heer ____________________ is gebleken dat 

het object cultuurhistorische waarde heeft, zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving; 

dat het object aan de hand van de select ie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", 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 voormalig woonhuis waarvan de gevel in de 

negentiende eeuw is gewijzigd; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
31 de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog deels intact zijn; 
4) het pand een oude kern bezit; 
5] de geve l zich goed voegt in de straatwand; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de best emming Wonen- en 
Cen trum doeleinden heeft; 

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

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenli jst niet zonder meer meebrengt, dat verander ing van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratie beleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

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

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebru iksmo
gelijkheid van het monument; 
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Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Zeugstraat 36-36a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, numme r(s) 3949, op de lijst als bedoeld in art ikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GO A~ 2 8 NOV. 1995 
urgem ester_✓,én wethouders voornoemd, 

secr, tari~( _ de burgemeester, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 95 .24003, van 2 8 · NOV, 1995 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 394 

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

OMSCHRJNING VAN HET MONUMENT. 

Zeugstraat 36-36a 
Winkel/ woonhuis met een oude kern en een gevel die in de negentiende eeuw is 
gepleisterd en van sierankers voorzien. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping 
en een zolderverdieping. Het mansardedak met voorschild is gedekt met rode Hollandse 
pannen. De gevel is voorzien van schijnvoegen en -strekken. 
De pui is vrij recent gewijzigd en bevat links een grote gevelopening met twee deuren 
en een portiek waarvan de wanden twee deuren bevatten. Rechts bevindt zich een kozijn 
met deur en bovenlicht. De pui i aan de bovenzijde afgesloten door een oude houten 
puibalk. De eerste verdieping bezit twee T-vensters waarboven schijnstrekken zijn 
aangebracht. De zold rverdieping bevat twee vensters met elk twee draairamen. Tussen 
de eerste en de zolderverdieping bevinden zich drie sierankers. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door het onderste deel van een kroonlijst en 
een mastgoot. 

KADASTRAL TENAAMSTELLING 

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

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nurnmer(s): 3949 

afdruk voor : 
1. afd. Ruim te en Verkeer 
2 . afd. BWT. 
3. afd . Landm eetkund e en Kadaster 
4. Gedeputeerde Staten 
5. Mini sterie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7 . Rijksdienst voor de Monument enzorg 
8. Landmet en , t.b .v. Kadaster Rotterdam 

9. afd. SVM 


