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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ;

Ov erwegende,

---

dat uit de inhoud van de brief van 27 februari 1996, nr . MC96.511,

(

missie met betrekking

van de Monumentencom-

tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

Wilhelminastraat
64-66/Robaarstraat
2, kadastraal bel<end gemeente
nummer(s) 3318, welk object eig.endom is van de heer.....__.
_______
_

----

is gebleken dat het object cultuurhistorische

van het object

Gouda ,

sectie

C,

waarde heeft, zoals beschreven in de

bijgevoegde redengevende beschrijving;

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst",
opgenom en in de Monumentennota
kwaliteiten"
1]

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

als volgt gewaardeerd is:

het een zevent iende-eeuws pand betreft met aan de achterzijde een bakstenen topgevel
en een zij- en voorgevel uit het begin van de twintigste

2]

de indeling van de voorgevel evenwichtig

eeuw

is;

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de gevels zich goed voegen in de straatwanden;

5]

het pand een oude kern bezit;

6]

het pand markant gelegen is op de hoek van de Wilhelminastraat

en de Robaarstraat;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en

heeft;

dat het object in gebruik is als café/bovenwoning;
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 restaur atiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk

4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

-2 -

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de geb ruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over

te gaan tot plaatsing

van het object

Wilhelminastraat

64-66/Robaarstraat

2,

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3318, op de lijst als bedoeld
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.
en wethouders

voornoemd,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m.96.4054, van

2 6 MAART
1996

Monumentnummer: 423
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUtvfENT.

(

'

Wilhelminastraat 64-66/Robaarstraat 2
Voormalige bedrijfsruimte/woonhuis met een zeventiende-eeuwse kern en een voor- en
zijgevel uit 1909. Het bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen. Het pand
bezit een zadeldak met voorschild, gedekt met rode Hollandse pannen en is gelegen op
de hoek van de Wilhelminastraat en de Robaarstraat. Deze hoek is over de gehele
hoogte afgeschuind en maakt qua vormgeving onderdeel uit van de bakstenen voorgevel.
Die voorgevel is verlevendigd met gestucte bakstenen speklagen en de zijgevel is
opgetrokken in ijsselstenen. Beide gevels zijn op de begane grond gestuct en juist
verlevendigd met bakstenen speklagen.
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Verv olg omschrijving Wilhelminastraat 62-64/Robaarstraat 2
Voorgevel
De afgeschuinde hoek links bezit een kozijn met deur en dichtgezet bovenlicht. De
voorgevel bezit links een recent aangebracht gekoppeld kozijn met twee ramen. Rechts
bevindt zich een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht.
De eerste verdieping bezit ter plaatse van de afgeschuinde hoek één en in het rechte
gedeelte twee T-vensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Boven
de vensters van de begane grond en de verdieping zijn segmentbogen met gestucte sluiten aanzetstenen gemetseld. De boogvelden zijn eveneens gestuct.
De tweede verdieping bezit ter plaatse van de afgeschuinde hoek één en in het rechte
gedeelte twee vensters met gedeelde klepramen. Erboven zijn rollagen gemetseld . De
voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
Zijgevel
Op de begane grond is de achterzijde van het pand uitgebouwd waardoor de zijgevel
van deze bouwlaag verder doorloopt. Dit deel is aan de bovenzijde afgesloten door een
bakstenen balustrade en op de aanbouw is een balkon gecreëerd.
Links bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht en rechts daarvan vijf vensters
met recent aangebrachte ramen. Boven de gevelopeningen van de begane grond zijn
segmentbogen met gestucte sluit- en aanzetstenen gemetseld. De boogvelden zijn
eveneens gestuct.
De eerste verdieping bevat een klein venster met klepraam. Erboven bevindt zich een
gevelsteen met cartouche en mascaron waarin het jaartal 1644 staat. De gevel is aan de
bovenzijde afgesloten door een daklijst.
Achtergevel
Tegen de achtergevel is op begane grondniveau een aanbouw opgetrokken. De eerste
verdieping is voorzien van een kozijn met èen nieuwe invulling die bestaat uit twee
deuren en twee bovenlichten. Erboven is een segmentboog gemetseld en het boogveld is
gestuct. Tegen het linker deel van de verdieping staat een aanbouw met lessenaarsdak.
De zolder bezit een gekoppeld kozijn met twee schuiframen waarvan de onderramen een
zes- en de bovenramen een drieruits roedenverdeling hebben. Meteen hierboven is de
gevel middels een daklijst afgeknot.

