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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. MC96.677, van de Monumentencom

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

Westhaven 31, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 558, welk object 

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: 

Het object Westhaven 31 is van belang omdat: 

1] het een winkel/woonhuis met een oude kern en een negentiende-eeuwse afgeknotte 

tuitgevel met pui uit de jaren dertig is; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4 ] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het pand een pui uit de jaren dertig met glas-in-lood bezit; 

6) 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 de grond waarop het object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heett :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 beschreven in 

hoofdstuk 4 .4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subs idieverordening 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; 

1. 

ll. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Westhaven 31, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 558, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

~emees;r en wethouders voornoemd, 
~~•:~cretarls, de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25312, van 10 DEC, 1996 

Monumentnummer: L/' o 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Westhaven 31 
Winkel/woonhuis met een negentiende-eeuwse bakstenen afgeknotte tuitgevel en een pui 
van rond 1930. Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping, een 
zolderverdieping en een zolder. Het zadeldak met klein schild boven de voorgevel, is 
gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui bevat een etalage met borstwering en aan weerszijden een deur. Erboven zijn 
bovenlichten in de trant van de Amsterdamse School met glas-in-lood aangebracht. 
Boven de bovenlichten bevindt zich een gestucte band. De verdieping bezit twee 
schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De zolderverdie
ping bezit een schuifvenster met een onderraam met vierruits en een bovenraam met 
tweeruits roedenverdeling. Boven alle schuifvensters zijn strekken gemetseld. 
De afgeknotte tuitgevel is afgezet met een rollaag en wordt bekroond door een kroon
lijst. 

Eigenaar(s): de 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 558 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 545280 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 96.25312 d.d. 10 december 1996 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

470 
Westhaven 31 
GDA 01 D 558 

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

Het perceel GDA01 0558 is bij verklaring van verjaring akte deel 16590 nummer 20 dd 25-4-1997 gesplitst 
in de perce len GDA01 D 3816 en 3817. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is 
uitsluitend van toepass ing op perceel GDA01 D 3816 . Het perceel GDA01 D 3817, groot 1 ca, is opgegaan 
in perceel GDA01 D 3824 . 
Op 28 augustus 2008 is het perceel D 3816 gespl itst in de appartementsrechten D 4021 A0001 en 
D 4021 A 0002. De adresaanduiding van het perceel is Westhaven 31/32 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Westhaven 31/32 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 D 3816, D 4021 A0001 en D 4021 A 0002 
zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 13 oktober 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gou , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling GSbieg, ontwikkel ing, 

gemeente 
gouda 



-·-·-·· 
monument 
monumentlijn 

3826 

gew. 
gew. 
gew. 
gew. 

gew. 

datum 

\ 
\ 
) 

13 oktober 2008 

\ 
\ 

3818 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
\ 

omschrijving 

\ 

' \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimteli jk e Ontw ikke ling 
en Beheer 

afdi,lfng : 
Behee r Openbare Ruimte 
Geo • info rmatie 

btzookadros ; 
Antw~rp sawcig 5 
2803 PB Gouda 

posbd res: 
postbus 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Westhaven 31 

Kadastraa l bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3816, 4021 A1 en A2 
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