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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A 

Overwegende, 

Voor e~,l~ff!OOdJt\fü\:hrift 

Jatum: 

Paraaf: 

--
dat uit de inhoud van de brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.610, van de Monumentencom 
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Zeugstraat 56, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4065, welk object 
eigendom is van de heer ________________________ _. is gebleken 

dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie 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 dat waarschijnlijk uit de 

zeventiende eeuw dateert; 
2] de indeling van de gevel evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het een van de oudere panden van Gouda betreft. 

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 
Centrum doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/ woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 
toepassing is; 
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dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenv erordening; 

1. 

11. 

BESLUITEN: 

over te gaan to t plaatsing van het object Zeugstraat 56, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C,, nummer(s) 4065, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van 
de Monumentenverorde _ning; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GO ') 2 8 NOV. 1~~J 
~esJjer en wethouders voornoemd, 

e secl;etaóis . dP. h11rnP.mP.P.!':tP.r . 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.30776, van 2 8 NOV. 1995 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 396 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUîvIENT. 

Zeugstr~at 56 
Een waarschijnlijk ·zeventiende-eeuws woonhuis met een gestucte klokgevel met 
schijnvoegen en -strekken. Het bestaat uit en begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het zadeldak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. 
De. pui bezit links, boven een borstwering, een grote etalageruit en rechts een kozijn met 
deur en bovenlicht. 
De eerste verdieping is voorzien van twee schuif- en de zolder van één venster met vast 
onderraam en boven een klepraam. Boven deze vensters zijn schijnstrekken aangebracht. 
De geveltop bezit vier ankers en is langs de zijkanten afgezet met rollagen. Het 
oorspronkelijke fronton is verdwenen en vervangen door een driehoekige bekroning, 
maar de natuurstenen dekstenen zijn nog aanwezig. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer..__ ______________ J 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk ·gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
·Nummer(s): 4065 

afdruk vóor : 
1. afd. Ruimte en Verkeer 
2. afd. BWT. 
3. afd.Landmeetkunde en Kadaster 
4 . Gedeputeerd~ Staten 
5. Ministerie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
8. Landmeten , t.b.v. Kadaster Rotterdam 
9. afd. SVM . 
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beperking enregistrati e van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 545287 

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-beslu it nr. 95.30776 d.d. 28 november 1995 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

396 
Zeugstraat 56 
GDA 01 C 4065 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 C 4065 zijn twee panden aanwezig , Zeugstraat 56 en 58. Uit de omschrijving blijkt 
dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument betrekking heeft op het pand Zeugstraat 56. 
Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 C 4065 gedeeltelijk . Dit perceel is bij akte 40565 nummer 53 op 13 december 2004 gesplitst 
in appartementen met de nummers GDA 01 C 4318 A01 en A02. Het appartement A01 heeft betrekking op 
de begane grond van de adressen Zeugstraat 56 en 58. Het appartement A02 heeft betrekking op de eerste 
verdieping van deze adressen . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Zeugstraat 56 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 4065 , C 4318 A01 en C 4318 A 02 , alle 
gedeeltel ij k, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven., 

Afgegeven d.d. 10 oktober 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van G éla, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdel~ Gebi sontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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monument 
monumentlijn 

2690 

2729 

4234 

3197 

gew . 

gew . 

gew. 

gew. 

gew . 

datum 13ok lober 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

diens t: 
Ruimtelijke Ontwikke ling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • Informatie 

bezoekadres: -
An twerpscweg 5 1.T"I 
2803 PB Ooud:i l"\j 

~~~ 

Adres 
Zeugstraat 56 

Kadastra al bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 4065, 4318 A 1 en A2 allen gedeelte lijk 

263 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

postadres : 
post bus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente - --------- - - --- - m- o-nu-m-•n-tnu~m-m-., - ------< 

gouda 


