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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.675, van de Monumentencom

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

Westhaven 25, 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 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 25 is van belang omdat: 

1] het een voormalig woonhuis is dat rond 1880 werd verbouwd tot kape l voor het 

naastgelegen klooster; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

51 de driezijdige absis nog intact is; 

6] het pand herinnert aan de oude functie van kapel. 

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 eigençiar 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 w ijzigingen worden getoetst aan henestauratiebeleid 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 toepass ing 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 25, kadastraal bekend gemeente 

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

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

ter en wethouders voornoemd, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25310, van 1 0 O EC, 1996 

Monumentnummer: ~ b8 

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

OMSCHRINING VAN HET MONlJlvIENT. 

Westhaven 25 
Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis, maar in de tweede helft van de negentiende 
eeuw verbouwd tot kapel met driezijdige sluiting. 
Het pand bestaat uit een kelder, begane grond, een verdieping en een zolder en het bezit 
een donkerrood geschilderde bakstenen lijstgevel. Het schilddak is gedekt met deels 
gesmoorde en deels rode Hollandse pannen en op de nok voorzien van een reeks 
dakramen. Op de sluiting bevindt zich een plat dak. 
Op kelderniveau is links een kozijn met twee luiken zichtbaar. De begane grond bezit in 
het midden een kozijn met dubbele deuren en gedeeld bovenlicht en aan weerszijden 
een schuifvenster. De vensters bezitten beide een onderraam met een zes- en een 
bovenraam met een tweeruits roedenverdeling en glas-in-lood. Erboven zijn strekken 
gemetseld. Tussen de begane grond en de verdieping is een bakstenen waterlijst 
uit gemetseld . 
De verdieping is in het midden voorzien van een smal hoog rondboogvorrnig venster. 
Aan weerszijden daarvan is een lager smal segmentboogvormig venster geplaatst. De 
vensters bezitten geprofileerde kozijnen en direct onder de waterslagen bevinden zich 
blindnissen, die aan de onderzijde zijn voorzien van rollagen. Boven de vensters zijn 
respectievelijk een rondboog en segmentbogen gemetseld. Boven de vensters loopt een 
verdiepte tandlijst. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op gedecoreerde consoles. 
In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een klein dakraam. 

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 -nummer 544983 

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-beslu it nr. 96.25310 d.d. 10 december 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

468 
Westhaven 25 
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 die beide een aparte aanwijzing hebben als 
gemeentelijk monument. 
Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 D 3229 gedeeltelijk. Inmiddels is het perceel gesplitst en bekend onder nummer GDA01 D 
3865. 
De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op het perceel GDA01 D 3865 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 sectie D nummer 3865, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 19 september 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinçi G~edso 

gemeente 
gouda 
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datum 18 au91..11slus 2008 omsch rijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwikkelin g 
en Beheer 

afdellng : 
Behee r Openbaro Ru imte 
Geo • infor matie 

bezoekadres : 
Antworp.sowog 5 
2803 PB Gouda 

postad res: 
postbus; 1086 
2800 8 8 Gou da 

gemeente 
gouda 

Adres 
West haven 25 

Kadastraal bekend 
Sect ie D 
Nummer(s) 3865 
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