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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Voor eenslt1idend afschrift 

Datum:.. j JUN l60JP 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.606, van de Monumentencom

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

Oosthaven 21-22, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer 3779, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars van Oosthaven 21-22, p/a Postbus 135, 2920 AC 

Krimpen aan den IJssel, en gesplitst is in appartementen C3932 A 1 t/m A5 welke eigendom zijn 

van de heer --~------------------------.....1 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 woonhuis met een oude kern en een voorgevel uit het begin van de twintigste 

eeuw is; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog deels intact zijn, met uitzondering van de geschilderde 

verblendstenen; 

4] de gevel zich goed voegt in de gevelwand; 

5) de gevel kenmerken van de neorenaissance vertoont. 

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 I heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig 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; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 21-22, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3932 (A 1 t/m A5) en 3779, op de lijs t als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

urgeme~ster en wethouders voornoemd, 
e secretaris, de burgemeester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.20475, van 01 OKT. 1996 

Monumentnummer: 606 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Oosthaven 21-22 
Woonhuis met waarschijnlijk een oude kern en een bakstenen gevel in neorenaissance
stijl van rond 1905. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderver
dieping. Het bezit een bakstenen gevel, die is verlevendigd met speklagen en een 
zadeldak met voorschild, gedekt met opnieuw verbeterde rode Hollandse pannen. 
De pui is grotendeels recentelijk ingevuld. Wel resteren de bovenlichten met glas-in
lood uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. De eerste verdieping is voorzien van 
twee schuifvensters met gestucte onderdorpels. er hoogte · van de wisseldorpel zijn aan 
weerszijden van elk venster gestucte blokken aangebracht en de segmentbogen erboven 
bezitten gestucte aanzet- en sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een geprofileerde 
architraaf, een fries met siermetselwerk en een kroonlijst op gedecoreerde consoles. In 
het midden breekt een bakstenen tuitgevel door het hoofdgestel. Hierin is een rondboog
vormig venster met een bovenraam en onder een draairaam geplaatst. De tuitgevel is 
aan weerszijden voorzien van gedecoreerde steunen waarop de dekstenen rusten. De 
gevel is afgezet met trapsgewijs gemetselde gestucte blokken waarop een lijst. De 
topgevel wordt bekroond door een bakstenen tuit. De topgevel is middels een haaks 
geplaatst zadeldak met het hoofddak verbonden. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer (nr.C3932, Al t/m A5) en de Vereni
ging van Eigenaars (nr.C3779) 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 3932 Al t/m A5 en 3779 


