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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

Voor eensluidenrJ afschrift 

Datum:1 JUN 20p 

Paraat: 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.674, van de Monumentencom 

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

Westhaven 24, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3229, welk object 

eigendom is van Woningbouwvereniging Ter Gouw, Zuidhoef 138, 2804 TE Gouda, is gebleken 

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

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de select ie 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 24 is van belang omdat: 

11 het een voor Gouda groot dubbel woonhuis met gezamenlijke voorgevel is, dat 

grotendeels van rond 1800 dateert; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) de ankers en beide snijramen ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

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 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

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 restauratiebeleid zoals beséhreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 



( 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvern ieuwing 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 24, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3229, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

urgemee] .ter en wethouders voornoemd, 
e secre~;s, de buraP.mP.P.stAr 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25309, van 10 DEC, 1996 

Monumentnummer: y b 1 

Plaatse lijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artike l 3, lid I van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 

Westhaven 24 
Dubbel woonhuis met een gevel van rond 1800. Het pand bestaat uit een begane grond, 
twee verdiepingen en een zolder. Het geheel is voorzien van een complex platte daken 
waarvan sommige met dakschilden zoals boven de voorgevel. Deze dakschilden zijn 
gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gepleisterde lijstgeve l is in zes traveeen 
gedeeld en voorzien van sierankers. 
De begane grond is in het midden voorzien van twee schuifvensters. Ter weerszijden 
daarvan bevindt zich een kozijn met deur, geprofileerd kalf en een snijraam met vier 
staande segmentbogen naar links en rechts. De buitenste traveeen zijn elk voorzien van 
een schuifvenster. 
De eerste verdieping bevat boven de deurkozijnen van de begane grond, twee kozijnen 
met twee gedeelde daariamen en een gedeeld bovenlicht. Ervoor zijn balkons, elk op 
twee rijk gedecoreerde consoles, aangebracht. De ballustrades bestaan uit smeedwerk. 
De overige traveeen zijn voorzien van schuifvensters. Alle vensters van de begane grond 
en de eerste verdieping bevatten onderramen met een vierruits en bovenramen met een 
tweerui ts roedenverdeling. 
De tweede verdieping bezit zes schuifvensters waarvan de onderramen een zesruits en 
de klepramen erboven een tweeruits roedenverdelin g hebben. Eronder bevinden zich 
blindnissen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met rijk gedecoreer de 
consoles. 
In het dakvlak staan zes dakkapellen met elk een raam met vierruits roedenverdeling. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Woningbouwvereniging ter Gouw 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3229 

KADASTRALE AANDUIDING 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-numme r 544982 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit'nr. 96.25309 d.d. 10 december 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

467 
Westhaven 24 
GDA 01 D 3229 

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

Op het perceel GDA01 D 3229 zijn twee panden aanwezig welke beide een aparte aanwijzing hebben als 
gemeentel ijk monument. 
Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 D 3229 gedeeltelijk. Inmiddels is bij diverse transacties het perceel gesplitst en vervolgens in 
appartemente gesplitst. 
De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op de percelen GDA01 D 3863 en 
3864 en de appartementen GDA01 D 3872 A01 t/m A09 en GDA01 D 3875 A01 en A02. 
Tevens zijn bij besluit 20 dd 18-8-1999 en besluit 23 dd 28-1-2000 de adressen Westhaven 24a t/m 24h 
toegevoegd .. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ij k Monument met betrekking tot het monument 
Westhaven 24, 24 a t/m h te worden gevestigd op de percelen GDA 01 sectie D nummer 3863, 3864, 3872 
A01 t/m A09 en 3875 A01 en A02 , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 19 september 2008. 

Hoogachtend, / 

Burgemeester en wethouders van G~da, 
namens dezen, / . 
Het hoofd van de afdelinq OOiE;;idsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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monument 
■ 1 ■ 1 ■ 11 monumentlijn 

gew. 
gew. 
gew. 
gew, 

gew. 

JR 

datum 18 aug11Jstus 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTE NTEKENING 

dienst: 
Ruimtel ijke Ontw ikke ling 
en Beheer 

afd~llng : 
Bo heer Open bare Ruimte 
Geo • informatie 

bototkad,u: 
Antw11rpsoweg 6 
2803 PB Gouda 

po.si.adres: 
poslbu s 1086 
2800 B8 Gouda 

~ 
gemeente 

gouda 

Adres 
Westhaven 24 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3863,3864 3872 A1-A9 en 3875 A1 -A2 

schaa l: 
1:500 

formaat : 
A4 

monumentnummor 


