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Paraaf:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.676,
missie met betrekking

tot het plaatsen op de gemeentelijke

Westhaven 30, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie
eigendom is van mevrouw ___________________
object

cult uurh istorische

waarde

heeft,

zoals beschreven

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object

D, nummer(s) 557, welk object
.,,, is gebleken dat het
in de bijgevoegde

redengevende

beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen
, kwaliteiten"

in de Monumentennota

van 31 januari 1994 "Gouda,

zoals

stad vol cultuurhistorische

als volgt gewaardeerd is:

Het object Westhaven 30 is van belang omdat:
1J

het een winkel/ woonhuis

is met een oudere kern, een voorgevel uit het laatste kwart

van de negentiende eeuw en een pui uit de jaren vijftig;
2]

de gevelindeling, met uitzondering van het deel onder de puilijst, evenwichtig

3]

de detailleringen,

is;

met uitzondering van het deel onder de puilijst, nog grotendeels intact

zijn;

41

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5]

het pand, gezien de kelder, een oude kern bezit.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen en

I heeft;

dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monl:lmentenlijst

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;

- 2dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overige ns bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

r.

over te gaan tot plaatsing van het object Westhaven

30, kadastraal bekend gemeente

Gouda, sectie D, nummer(s) 557, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de

(

Monumentenverordening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
ster en wethouders voornoemd,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25311, van

1Q DEC,
1996

Monumentnummer: W &9
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de
monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Westhaven 30
Winkel/woonhuis met een voorgevel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het
pand bestaat uit een begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Het bezit een
grauwe bakstenen voorgevel en een gele bakstenen zijgevel waaruit af te lezen valt dat
het pand in een later stadium met een extra verdieping is verhoogd. Het mansardedak is
gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De pui is recentelijk bekleed
met natuursteen en opnieuw ingevuld. Wel bevindt zich aan de bovenzijde nog de
authentieke geprofileerde puibalk die tevens als lekdorpel dienst doet voor de drie
erboven gelegen schuifvensters. De tweede verdieping bezit, boven een waterlijst twee
schuifvensters en in het midden een kozijn met twee deuren en een bovenlicht. Dit
middelste kozijn breekt naar beneden door de waterlijst. Het kozijn is voorzien van een
Frans balkon.
Alle kozijnen van de eerste en tweede verdieping hebben getoogde bovendorpels en
erboven zijn segmentbogen met gestucte gedecoreerde sluitstenen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst waar in het midden een
dakkapel met twee deuren doorheen breekt. De dakkapel is aan beide zijden voorzien
van pilasters op consoles en wordt overspannen door een aan de onderzijde getoogd
fries. De bovendorpels van de deuren volgen samen de vorm van het getoogde fries.

Rechter zij gevel
De rechter zijgevel is voorzien van een reeks ankers en op de eerste verdieping van een
gekoppeld kozijn. De tweede verdieping bevat drie vensters.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar(s):
mevrouw Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtig~e:

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummer(s): 557

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

545279
correctie beperking gemeentel ijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 96.25311 d.d. 10 december 1996 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeentelijk
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

469
Westhaven 30
GDA 01 D 557

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaandu iding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden:
Het percee l GDA0 1 D557 is bij verklaring van verjaring akte deel 16590 numme r 20 dd 25-4-1997 gesplitst
in de percelen GDA01 D 3814 en 3815 . De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is
uitsluitend van toepassing op perceel GDA01 D 3814. Het perceel GDA01 D 3815, groot 9 ca, is opgegaan
in perceel GDA01 D 3824 .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
GDA 01 sectie D nummer 3814, zoals op bijgevoegde teken ing is aangegeven .,

Afgegeven d.d. 23 september 2008 .

Hoog achtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen,
Het hoofd van de afdelina Gebiedson ikkeling,

ge mee nte
go uda
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get.

omschrijving

18 augustus 2008

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimtelijke Ontw ikkeling

en Beheer

schaal:

Adres

Westhaven 30

1:200

afdeling:

BahHrOpênbarn

formaat:

Rulmht

A4

Ge o ~ Informatie

Antwe,pseweg

Kadastraal bekend
Sect ie
D
Nummer(s) 3814

S

2803 PB Gouda

postadres:

po$tbus 1086
2800 88 Gouda

gemeente
gouda
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