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Datum: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Paraat: 

Ov erwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.603, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Oosthaven 4, kadastraal bekend gemeente · Gouda, sectie C, nummer(s) 3681, welk object 

eigendom is van Ronald en Metha van den Berg Coiffures B.V., Asterlo 35, 3085 AD Rotterdam, 

is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijv ing ; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoa ls 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een negentiende-eeuws winkel/woonhuis met een oude kern is met een pui van 

rond1910; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendee ls intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de gevelwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en 

Centrumdoeleinden Il heeft; 

dat het object in geb rui k is als w inkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoor zitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit bes luit; 

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 restauratiebe leid 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 over igen s bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: O 1 o KJ. 1996 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 4, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sect ie C, nummer(s) 3681, op de lijst als bedoeld in artike l 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

1 Burgemeester en wethouders voornoemd, 
\de secret~~ ___ 9e burgemeester, 
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Behoort bij besluit van b;~g;meester en wethouders nr. 96.20478, van O 1 OKT. 1996 

Monumentn ummer : 603 

Plaatselijke aanduiding : Gouda Lijst als bedoeld in artike l 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Oosthaven 4 
Winkel/ woonhuis uit de negentiende eeuw met een pui uit 1909- 1910. Het pand bestaat 
uit een begane grond, wee verdiepingen en een zolder. Het bezit een gepleisterde geve l 
die is voorzien van schijnvoegen en rozetankers alsmede een zadeldak met voörschi ld, 
gesmoorde Hollandse pannen. 
De pui bev indt zich tussen twee gedecoreerde witte verblendstenen pi lasters op 
gedecoreerde natuurstenen basementen . Links is een etalageruit boven een natuurstenen 
borswering en rechts een deur met bovenlicht geplaatst. Beide ramen zijn aan de 
bovenzijde met behulp van roeden voorzien van een reeks van respectievelijk tien en 
vier kleine ruiten . Tussen de etalage en de deur is een gedecoreerde stijl gep laatst. De 
pui wordt overspannen door houten lijst met klossen . 
De verdieping en de zolder zijn elk voorzien van twee schuifvensters. Die van de zolder 
bezitten gedeelde ramen. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdstel 
met guttae en in het fries twee horizontaal geplaatste smalle ramen. 
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KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Ronald en Metha van den Berg Coiffures B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3681 

afdruk voor: 
1. afd. ruimtelijke ordening 
2. afd. stedebouw 
3. afd. BWT 
4. afd. landmeetkunde en kadast,er 
5. afd. BOB 
6. afd. VEO 

7. Gedeputeerde Staten 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

10. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam · 
11. afd. SVM ' -. " . i 
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Vervolg beschrijvin g Oosthaven 4 

Achtergevel 
De achtergeve l is een bakstenen gevel. Tegen de achterzijde is een gestucte aanbouw 
met plat dak, waarop een te1Tas is gecreeerd, geplaatst. De begane grond is nauwelijks 
zichtbaar met uitzondering van de bovenzijde van een breed kozijn. De verdieping bezit 
een vensterpartij met in het midden twee draairamen en een gedeeld bovenlicht en aan 
weersz ijden een vast raam met bovenlicht. 


