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Paraaf:
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 7 april 1997, nr. MC97 .603, van de Monumentencommissie
met

betrekking

tot

het

plaatsen

op

de

gemeentelijke

monumentenlijst

Vlamingstraat 25, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s)
eigendom is van de heer _______________________
dat

het

object

cultuurhistorische

waarde

heeft,

zoals

beschreven

in

van

het

object

860, welk object
...J is gebleken
de· bijgevoegde

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

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Vlamingstraat 25 is van belang omdat:
1]

(

het een goed voorbeeld is van een vroeg negentiende-eeuws

2]

de gevelindeling evenwichtig

3]

de detailleringen,

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

is;

met uitzondering van de pui, nog intact zijn;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

woonhuis;

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en

heeft;

dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige
dat de eigenaar
Vlamingstraat

toestand van het object slecht is;

per brief,

d.d. 29 november

1996

(nr.96.26465)

25 versneld op de gemeentelijke monumentenlijst

dat plaatsing op de monumentenlijst

verzocht

te plaatsen.

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4.1 van bovengenoemde

heeft het pand

Monumentennota;

zoals beschreven in

-2 -

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

22 APR.
1997
Vlamingstraat

25,

kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 860, op de lijst als bedoeld in artikel 3. eerste
lid van de Monumentenverordening;
Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vlamingstraat 25 te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Vlamingstraat 25 te Gouda.
In de openbare vergadering van 17 maart 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit
· object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De percelen langs de Vlamingstraat werden na 1350 uitgegeven. De naam van de straat hangt waarschijnlijk
samen met één van de eerste bewoners Jan de Vlaminc. Van · dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds
1409 is bebouwd. In 1718 stond het pand bekend als "De halve Maen".
Het huidige pand kwam in de achttiende eeuw tot stand.
Beschrijving
Oorspronkelijk woonhuis uit het begin van de negentiende eeuw met een recent opnieuw ingevulde pui. Het
pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het bezit een bakstenen afgeknotte tuitgevel.
De begane grond bevat links een kozijn met deur en bovenlicht en rechts een gekoppeld kozijn met drie onderen bovenramen. De pui wordt overspannen door een gestucte latei.
De verdieping bezit twee schuifvensters waarboven strekken zijn gemetseld. De topgevel is afgezet met een
rollaag en is voorzien van een kroonlijst.
Het pand bezit een achttiende-eeuwse sporenkap.
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Waardering
Het object Vlamingstraat25 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een vroeg negentiende-eeuwswoonhuis;
2]
de gevelindelingevenwichtig is;
3]
de detailleringen,met uitzondering van de pui, nog intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijkemonumentenlijst.

Hoogachtend,

f

De secretaris,

De voorzitter,

