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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr. MC96.632, van de Monumentencom

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

Gouwe 45, 45a/Keizerstraa t 5-7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3310 

(Keizerstraat 5-7) we lk object eigendom is van Hameni B.V., Hoge Gouwe 47, 2801 LB Gouda, 

en 3628 (Hoge Gouwe 45, 45a), welk object eigendom is van de Vereniging van Eigenaars, p/a 

Hoge Gouwe 47, 2801 LB Gouda en gesplitst is in appartement 03630 A 1 (Hoge Gouwe 45a) 

welke eigendom is van Hameni B.V ., Hoge Gouwe 47, 2801 LB Gouda en in appartement D 

3630 A2 (Hoge Gouwe 45) welke 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 woonhuis aan de Hoge Gouwe is met een voorgevel uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw; 

21 de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 

3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het pand markant gelegen is in de bocht van de Gouwe. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond w·aarop het object staat de bestemming Wonen 1; 

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; 
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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; 

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

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 45, 45a/Keizerstraat 5-7, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3310 ( Keizerstraat 5-7) en 

3628 (Hoge Gouwe 45, 45a) op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redenge vende beschrijving. 

GOUDA, 

c~eester en wethouders voornoemd, d:1:;~rktaris. de burçiemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.22710, van ~ 0 ,OKT. 1996 

Monumentnummer: 632 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Hoge Gouwe 45, 45a/Keizerstraat 5-7 
Voormalige woonhuis met een voorgevel van rond 1885 bestaande uit een begane 
grond een verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit een bakstenen lijstgevel 
en een plat dak met dakschilden gedekt met rode Hollandse pannen. 
De gevel is op de begane grond betimmerd en links voorzien van een deur, geprofileerd 
kalf en een bovenlicht. De rest van de pui wordt gevuld met een breed, recent aange
bracht kozijn met aluminium deuren en een breed rolluik. De pui is aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde puibalk. 
De verdieping en de zolder zijn elk voorzien van twee schuifvensters met afgeronde 
bovenhoeken. Die op de zolder zijn T-vensters. De vensters z1Jn omgeven door 
geprofileerde lijsten met midden bovenaan een akroterie. De gevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door een kroonlijst met drie gedecoreerde consoles. 

Vervolg op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMS ELLING 

Eigenaar(s): Hameni B.V. (Hoge Gouwe 45a, m·.D3630 Al en Keizerstraat 5-7, 
m·.3310) ---De heerl (Hoge Gouwe 45, nr.D3630 A2) 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 3628 (D3630 Al en D3630 A2) en 3310 



Vervolg omschrijving Hoge Gouwe 45, 45a/Keizerstraat 5-7 

Keizerstraat 5 
Voormalig woonhuis met een gevel uit de tweede helft van de negentiende eeuw 
bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het bezit samen met 
Keizerstraat 3 een zadeldak evenwijdig aan de straat met rechts een schild. Het dak is 
gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De lijstgevel is gepleisterd en 
voorzien van schijnvoegen. 
De begane grond bevat links een kozijn met ervoor een rolluik. Rechts bevinden zich 
twee schuifvensters waarvan de onderramen een vienuits- en de bovenramen een 
tweernits roedenverdeling hebben. Ook deze vensters zijn voorzien van rolluiken. 
Tussen de begane grond en de verdieping is een geprofileerde waterlijst aangebracht. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een vierruits
en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling hebben. De gevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door een fries en een bakgoot. 

Keizerstraat 7 
Voormalig woonhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw bestaande uit een 
begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand bezit een in- en uitgezwenkte 
gepleisterde gevel met schijnvoegen en -strekken en een mansardedak gedekt met rode 
Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links twee schuifvensters en rechts een deurkozijn met een 
rolluik. 
De verdieping bevat twee schuifvensters waarvan de bovenramen een drieruits roeden
verdeling bezitten. De zolder is voorzien van een gekoppeld kozijn met twee schuifra
men met gedeelde bovenramen. De gevel is aan de bovenzijde afgezet met een gepleis
terde rollaag. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

dlv-nummer 556044 

onderwerp 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. 96.22710 d.d. 30 oktober 1996 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

632 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Hoge Gouwe 45-45a / Keizerstraat 5-7 
gemeente Gouda GDA 01 D 3628 en D 3310 

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

Het kadastrale perceel GDA01 D 3628 is op 16 november 1992 overgegaan in het perceel D 3630 met de 
appartementsrechten D 3630 A 1 en A2, behorend bij de adressen Hoge Gouwe 45a respectievelijk 45. De 
beperking GM is echter uitsluitend gevestigd op de appartementsrechten en niet op het grondperceel D 
3628 . 

Het perceel D 3310 is op 20 maart 1998 gesplitst in de percelen D 3848 en D 3849 . Vervolgens is perceel D 
3849 per 2 november 1998 gespl itst in de percelen D 3880 en D 3881. 

Voor het monumentnummer is ten onrechte het nummer van de ingekomen adviesbrief ( 632) gebruikt. Het 
juiste monumentnummer voor bovengenoemde adressen moet zijn 449. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentelijk Monument met betrekking tot de adressen 
Hoge Gouwe 45-45a/Ke izerstraat 5-7 te worden gevestigd op de percelen GDA01 D 3628 , D 3630 A1 en A2 
en de percelen D 3848 , D 3880 en D 3881. 
Het monumentnummer dient te worden geregistreerd als 449. 

Afgegeven d.d. 27 februari 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Go a, 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelitJ. Gebif;:l sontwikkeling , 

gemeente 
gouda 


