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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overweg ende, 

Voor eensluidend atschri · 

Da1unï: 1 -11 !N 2006,,,.., 

dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.682 van de Monumentencom

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

Westhaven 59 -60, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3210, welk object 

eigendom is van de Verenig ing van Eigenaars van Westhaven 59 en 60, p/a Westhaven 60, 

2801 PN Gouda, welke gesplitst is in appartement D3538 A2 welke eigendom is van de heer 
_____________________________ _. en appartement D3538 

A 1 welke eigendom is van 

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 

kwali teiten" ·als volgt gewaardeerd is: 

Het object Westhaven 59-60 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een beneden - en bovenwoning uit het eerste kwart van 

de twintigste eeuw; 

2] de gevelindeling evenwic htig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het markant gelegen is in ,de zichtlijn door de Minderbroedersteeg. 

dat het object ligt _ in het gebied van het bestemmingsplan Baanstra at e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 aanpassing aan een doelma t ig gebru ik 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 rest auratie 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 Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Westhaven 59 -60, kadastraal bekend 

gemeente Gouda , sectie D, nummer(s) 3210 (3538 A1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast"te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

~eéster en wethouders voornoemd, 
( ~~•::~~etaris. -de burqemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25317, van 1 0 DEC, 1996 
. 4 7'-':,-

Monumentnummer: 6-82 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Westhaven 59-60 
Beneden- en bovenwoning van 1906 bestaande uit een kelder, een begane grond, een 
verdieping en een zolder. Het pand bezit een bakstenen gevel, die is verrijkt met 
gestucte speklagen en twee achter elkaar gelegen schilddaken gedekt met rode Hollandse 
pannen. De borstwering van de begane grond is aan de bovenzijde afgesloten door een 
lijst, die tevens als lekdorpel fungee1t voor de twee in het midden aangebrachte 
schuifvensters. Van de vensters zijn de bovenramen gevuld met glas-in-lood. Aan 
weerszijden zijn kozijnen aangebracht met elk een authentieke deur met rooster, 
geprofileerd kalf en bovenlicht. Boven de kozijnen van de begane grond zijn geprofi
leerde lijsten en bakstenen segmentbogen gemetseld. 
De borstwering van de eerste verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een 
waterlijst die tevens als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. 
De bovenramen van de vensters zijn gevuld met glas-in-lood . De bovendorpels van de 
kozijnen zijn geprononceerd en erboven zijn geprofileerde lijsten aangebracht en 
bakstenen rondbogen gemetseld . 
De topgevel is rijk gedecoreerd met gestucte overhoeks gemetselde penanten met 
smeedijzeren belaoningen, een waterlijst die aan beide uiteinden naar voren springt en 
speklagen. In het midden bevindt zich een kozijn met twee schuiframen. De bovenra
men zijn gedeeld en erboven bevindt zich een geprofileerde lijst. 
De top is aan de uiteinden voorzien van twee gestucte platen met elk een schelpmotief 
in een cirkel, over de gehele breedte van twee geprofileerde lijsten en een gebogen 
fronton waardoor heen een overhoeks gemetselde kleine gestucte penant met smeedijze
ren bekroning breekt. 
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