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Nr.: 96.25313 Voor e!n1ll1füt zifotC~!~! 
Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
r';1raaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.678 van de Monumentencom

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

Westhaven 33, 33a kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3155, · 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 33, 33a is van belang omdat: 

1 J het het voormalige gemeenschapshuis van de Sint -Theodorussticht ing betreft uit het 

eerste kwart van de twintigste eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het natuursteen ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

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

Cent rumdoele inden I heeft; 

dat het object in gebru ik is als horeca/won ing; 

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 monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, __ dat verandering van het object 

en aanpass ing 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; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverorden ing Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 
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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 33, 33a kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3155, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eer~tP. 

lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

~ster en wethouders voornoemd, (~~r;:c~:.la,is. de burQemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25313, van 10 DEC. 1996 

Monumentnummer: y 71 

,J 

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

OMSCHRlNING VAN HET MONUMENT. 

W esthaven 33,33a 
Voormalig parochiehuis uit 1907 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een met siermetselwerk, tegels en uitgemetselde lijsten 
gedecoreerde bakstenen gevel. Het schilddak aan de voorzijde gaat na enkele meters al 
over in een plat dak met zijschilden. Het geheel is gedekt met rode verbeterde Holland
se pannen. De pui is grotendeels voorzien van zandstenen speklagen en banden. Links 
bevindt zich een breed kozijn met vier deuren waarvan de bovendorpels aan de 
onderzijde zijn getoogd. Erboven is een getoogd bovenlicht geplaatst met drie gedeco
reerde stijlen en per raam een roedenverdeling. Het bovenlicht is omgeven door getrapt 
aangebrachte natuursteen en daarin 1s de tekst 11ST. THEODORUSSTICHTING 11 

opgenomen. De pui is rechts voorzien van een door natuursteen omlijst rondboogvonnig 
deurkozijn. Erboven springt op twee consoles een natuurstenen plaat uit waarboven drie 
smalle vensters zijn geplaatst. Het middelste venster is iets hoger en daarboven is een 
kleine natuurstenen luifel aangebracht. In de voorzijde van de luifel staat de volgende 
tekst: 11IN DEXTERlTATE PROBUS". Het geheel wordt bekroond door een wapen
schild met een wolf. 
De verdieping bezit een kozijn met twee draairamen met bovenlicht wat wordt geflan
keerd door smalle onder- en bovenramen. Het brede en het rechter smalle bovenraam 
zijn respectievelijk voorzien van een twaalf- en een zesruits roedenverdeling. Aan 
weerszijden van het brede kozijq. op de verdieping is een venster met twee draairamen 
en een bovenraam met vijftienruits roedenverdeling geplaatst. Boven de drie vensters 
zijn aan de onderzijde getoogde strekken· met zandstenen sluitstenen gemetseld. 
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Vervolg omschrijving Westhaven 33,33a 

De zolderverdieping is van een bijzondere vensterpartij voorzien. Een rechthoekig vak 
van de gevel is omkaderd door aan de zijkanten en bovenzijde uitgemetselde bakstenen 
lijsten en aan de onderzijde een natuurstenen lijst. Onder de natuurstenen onderlijst 
bevindt zich siermetselwerk. De natuurstenen lijst fungeert tevens als lekdorpel van vijf 
erboven gelegen vensters. Het middelste venster bezit twee gedeelde draairamen. Dé 
vier buitenste vensters zijn smaller en bevatten elk een gedeeld raam. Boven de vijf 
vensters zijn rondbogen gemetseld. Het boogveld van de middelste en zowel breder als 
hoger gemetselde boog bevat een beeltenis van "P.C. Th. Malingré/ pastoor/Anno 
1907". Boven de rondbogen is het afgescheiden gevelvak bekleed met tegels. De lijsten 
langs de zijkanten van de vensterpartij monden bovenaan uit in steeds breder uitgemet
selde penanten met natuurstenen bekroningen die de lijst langs de topgevel doorbreken. 
De topgevel is behalve met die uitgemetselde penanten halverwege ook ter hoogte van 
de "hoge" schouders en bovenaan met dergelijke penanten gedecoreerd. 



beperl<ingenregistratie van de 
geme ente Gouda 

div-nummer 545281 

onderwerp veNallen beperking gemeentelijk monument 

• 
vervallenverklaring 

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en 
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken 

Op perceel GDA 01 D 3155 is de publiekrechtelijke beperking gemeentelijke monument gevestigd 

Op grond van BenW-besluit nr. 96.25313 d.d. 10 december 1996 
Dit perceel is diverse malen opgesplitst , uiteindelijk in de percelen GDA 01 D 3824 , D 3825 en 
GDA 01 D 3826. 

Het nieuw gevormde perceel GDA 01 D 3825 is onbebouwd ; de publiekrechtelijke beperking is daarop niet 
van toepassing . 

besluit: 

op grond van perceelspl its ing is de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument vervallen voor het 
volgende kadastrale perceel: 

gemeente Gouda, GDA 01 D 3825 

Afgegeven d.d. 13 oktober 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdeling Gebieçlsontwi eling, 

gemeente 
gouda 


