
( 

gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 96.25315 

- ['(î.:.r-.~ 

- -::i ,.,/ (Y"""I 

- \Ác,..e-\c;.... ·.:::, ~ 

- Vs.=-c.\ =. .-o l::c:.,-~ld::.,.Ml 

2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

f Voor eensluicle~d alse~itt 
· - 1 .JUN 700/:i, 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Pareaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.680, van de Monumentencom 

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

Westhaven 47 -48, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, -nummer(s) 3201, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars van Westhaven 47 en 48, p/a Westhaven 48, 

2801 PM Gouda en gesplitst is in appartement D3547 A 1, welke eigendom is van 

Architektenbureau P. Nieuwveld, Joubertstraat 138, 2806 GJ Gouda en appartement D354 7 
A2, welke 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 47-48 is van belang omdat: 

1] het een winkel met bovenwoning is uit het eerste kwart van de twintigste eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] 
6] 

de opvallende rondboogfriezen ambachtelijke vaardigheid vertonen; 

de pui nog authentiek is. 

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 Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toes tand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitt ing 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; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening 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; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Westhaven 4 7-48, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3201 (354 7 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

DA;'\ 

emeester en wethouders voornoemd, 
d ecre~arL__ci_e buraemeester, 



Behomi bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25315, van 10 DEC, 1996 
'-173 

Monumentnummer: 6-8-0' 

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

OMSCHRI.NING VAN HET MONUiv1ENT. 

Westhaven 47-48 
Winkel met bovenwoning, grotendeels in 1914 tot stand gekomen. Het pand bestaat uit 
een begane grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een bakstenen gevel en een 
mansardedak gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui is aan beide zijden afgezet met gedecoreerde penanten. Beide portieken bevatten 
elk een kozijn met deur en bovenlicht, die respectievelijk toegang geven tot de boven 
woning en de winkel. In het midden bevindt zich een etalage met borstwering, en 
afgeschuinde hoeken. De etalage is bovenaan voorzien van een reeks kleine ruiten. Het 
geheel wordt overspannen door een puilijst. De borstwering van de eerste verdieping is 
gedecoreerd met een reeks kleine rondbogen, e1iussen en erboven gestuct en bovenaan 
afgezet met behulp van een waterlijst. Deze lijst fungeert tevens als lekdorpel voor de 
drie erboven gelegen schuifvensters. De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. 
Boven de ramen zijn gestucte lateien aangebracht waarboven segrnentbogen van gele en 
rode baksteen zijn gemetseld. 
De borstwering van de tweede verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een 
waterlijst die tevens als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. 
De bovenramen van deze vensters zijn voorzien van een drieruits roedenverdeling. Ook 
hierboven zijn gestucte lateien aangebracht waarboven segmentbogen van gele en rode 
baksteen zijn gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gestuct rondboogfries, dat bovenaan 
is gedecoreerd met smalle rechthoekige velden en een lijst. 
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