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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

alurn: 

Paraa:i. 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96 .670, van de Monumentencom

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

Westhaven 17, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer{s) 3510, welk object 
eigendom is van mevrouw ____________________ 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", zoals 

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

· kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Westhaven 17 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis is met een oude kern en een voorgevel, die zijn uiterlijk in de 

negentiende eeuw heeft gekregen; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het pand nog veel bouwsporen bevat die wijzen op een hoge ouderdom; 

6] de kelder nog vrijwel geheel intact is. 

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

dat vo lgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden Il heeft; 

dat het object in gebruik is als 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; 



( 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening 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 Westhaven 17, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3510, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

ester en wethouders voornoemd, 
de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25305, van 1 0 DEC. 1996 

Monumentnummer: L./ 63 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUrvfENT. 

Westhaven 17 
Woonhuis met een oude kern en een voorgevel die begin negentiende eeuw is gestuct. 
Het mansardedak is gedekt met rode Hollandse pannen. Het pand bestaat uit een kelder, 
een hoge begane grond met tussenverdieping, een eerste verdieping en een zolderverdie
ping. Op kelderniveau bevindt zich links een horizontaal geplaatst getralied venster. 
De begane grond bevat links twee schuifvensters met elk een onderraam met zesruits en 
een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. Rechts bevindt zich een kozijn met deur, 
geprofileerd kalf en bovenlicht. Het kozijn heeft gedecoreerde stijlen en wordt overspan
nen door een geprofileerde lijst op consoles.De verdieping bevat drie schuifvensters met 
elk een onderraam met vierruits en een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries, waarin drie horzontaal 
geplaatste smalle vensters en een kroonlijst. 

Interieur 
De eigenaren hebben middels een brief het volgende aangegeven. De overwelfde kelder 
bestaat uit twee gedeelten, waarbij de oorspronkelijke trapopgang naar de straat, later is 
vervangen door een venster. Deze trap aan de voorzijde is echter ten dele nog aanwezig. 
Een aantal gewelven van de kelder is nog intact, een ander deel is recentelijk verwij
derd. Achterin de kelder is nog een oud open riool aanwezig en bevindt zich een 
vroegere stookplaats evenals een slaapnis en tenslotte een oude trapopgang naar naar de 
achterzijde van het pand. Een deel van de keldervloer is voorzien van oranje en 
blauwgrijze plavuizen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): mevrouw l.__ ___ __, 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3510 

KADASTRALE AANDUIDING 


