beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

535593
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 95.32798 d.d. 9 janua ri 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

411
Stoofsteeg 5, SA
gemeente Gouda GDA 01 C 4135 A1 en C 5135 A2

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
De percelen C 4135 A 1 en A2 zijn appartementsaanduidingen, behorend bij het grondperceel C 45. Het
grondperceel is niet in het besluit opgenomen .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden opgenomen op het
perceel, kadastraal bekend gemeente Gouda, GDA 01 C nummer 45,

Afgegeven d.d. 19 juni 2008 .
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Paraaf:

Overwegende,
dat uit de inhoud vän de brief van 4 december
missie met betrekking
Stoofsteeg

Datum: -

5-5A,

1995, nr. MC95.637,

tot het plaatsen óp de gemeentelijke

kadastraal

bekend gemeente

van de Monum entencom -

monumentenlijst

Goud a, sectie C, nummer(s)

van het object
41 35 A 1 en A2,

welk object deel.s (nummer 5) eigendom is van Lomei B.V. , Abeelweg 376, 3053 PH Rotterdam,
en dee ls (nummer 5A) eigendom is van de heer _________________
___.
1,

is gebleken

bijgevoegde

dat het object cultuurhistor ische waqrde

heeft, zoa ls beschreven

in de

en Jongere Bouwk unst",

zoals

redenge _vende beschrijving;

dat het objec~ aan _de hand van -de selectie criteria

"A-panden

opgenomen in de Monumentennota
van _ 31 januari
k·walitEJiten" als volgt gewaardeerd is:

1994 _"Gouda, stad vol cultuurhistorische
pakhuis van rond 1900;

1]

het een goed voorbeeld is van een voormalig

2]

de gevelindeling

evenwichtig

3]

de detailleringen

nog grotendeels intact zijn;

4)

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

is;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens

tjit bestemmingsplan

Centrumdoeleinden

Nieuwe M arkt e.o.;

de grond waarop het object staa t de bestemming

Wonen en

heeft;

dat het object in gebruik is als bedrijfsruimte/woning;
dat de bouw kundige toes tand van het object redelijk is;
dat de eigenaren gehoord zijn en hebben ingester:nçl met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing

op de monumentenlijst

niet zonder

mee~ meebrengt,

dat verandering

object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wij zi gingen worden getoetst aan het restauratieb _eleid zoals beschreven in
-hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde

Monument ennota;

van het

-2 -

dat bij restauratie
toepassing

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens

bij toepass ing van deze verorden ing rekening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over

te gaan

tot

plaatsing

van

het object

Stoofsteeg

5-5A,

kadastraa l bekend

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4135 A 1 en A2, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
B~=ier
dr;:;~táris/

-9 JAN,1996
f}1i wethouders voornoemd,
l
de buraemeP.StP.r,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32798, van _

g JAN
. 1996

Monumentnummer: 411
Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRIJVING

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
VAN HET MONillv1ENT.

Stoofsteeg 5-SA
Voormalig pakhuis van rond 1900 bestaande uit een begane grond, een verdieping en
een zolder. Het bezit een gele bakstenen gevel en een schilddak gedekt met rode
Hollandse pannen.
De pui bezit een gekoppeld kozijn. Het kozijn bevat links een deur met bovenlicht, in
het midden boven een borstwering, een raam met een bovenlicht en rechts een deur
met bovenlicht. De pui is overspannen door een kroonlijst.
De verdieping bezit in het midden een schuifvenster waarvan het onderraam aan de
bovenzijde en het bovenraam aan de onderzijde getoogd is.
Het bovenraam bezit een drieruits roedenverdeling en erboven is een roderollaag
gemetseld. Het venster wordt geflankeerd door twee segmentboogvormige vensters
met elk een draairaam. Erboven zijn rode segmentbogen gemetseld. De zolderverdi eping bezit in het midden een kozijn met twee deuren. Het kozijn wordt geflankeerd
door twee segmentboogvormige vensters met elk een draairaam. Erboven zijn rode
segmentbogen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met in het midden een
hijsbalk.
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
Lomei B.V. (nr.5) en de heer H.A. Duinkerken (nr.5A)
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde :

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 4135 Al (nr.5), A2 (nr.5A)

