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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr. MC97.688, van de Monumentencommissie 

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

Vismarkt 32, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3544, welk object 

eigendom is van M iddelwatering Administratie en Beheer B.V., Westhaven 73, 2801 PN Gouda, 

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 Achter de Vismarkt 32 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis is dat grotendeels in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot 

stand kwam; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het pand een oude kern bezit; 

5) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de gron_d waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als werkplaats; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monu menten lij st niet zon der meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig geb ruik niet moge lij k zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restaurat iebele id zoals besch reven in 

hoofdstuk 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij rest auratie va n monumentale onderdelen de Subsidievero rdening Stadsvernieuwing van 

toepass ing is; 

dat overigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de geb ruiksmo 

ge lijkheid van het monument; 

Gelet op de Mon umente nverorden ing; 

BESLUIT EN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Achter de Vismarkt 32, kadastraa l bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3544, op de lijst als bedoeld in artike l 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vas t te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, q--8 JUU 1997 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secreta ris, de burgemees ;er , 

' 
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gemeente m numenten 
gouda commissie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Achter de Vismarkt 32 

Geacht college, 

Inleiding 

tNGE_KOMEN 

l1 ~J_UNIJ99Z. 

.Ontvangsthsv.: L 

Af\'.loon vtuJr: 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97.688 

97.013460 

bezoekad res: 
gebouw buytenert 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-ad res: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 58810 1 

SECTORSo 

datum: 

0 9 JUNI 1997 

De Monum~ntencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 32 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 
monumenten lijst van Achter de Vismarkt 32 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 26 mei 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Al in 1393 staat de straat als Achter de Vismarkt vermeld, wat verband hield met de nabijgelegen vismarkt aan 
de Lage Gouwe. In 1395 nog werd Achter de Vismarkt ook wel aangeduid met de naam Louwersstrate, 
Louwerijsstrate of -steghe. Lauwers waren leerlooiers en mogelijk hadden in deze straat enige looiers hun bedrijf. 
De percelen in dit deel van Achter de Vismarkt werden rond 1335 bebouwd. Van dit perceel is bekend dat het in 
ieder geval sinds 1552 is bebouwd. In die tijd vormde het één geheel met 30 . In 1613 vond de splitsing plaats. 
In 1880 werd het pand grootscheeps verbouwd in opdracht van metselaar Johan Smit. 

Beschrijving 
Woonhuis van rond 1880 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand bezit een 
bakstenen lijstgevel en is voorzien van een zadeldak met voorschild met rode Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links een kozijn met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich een schuifvenster waarvan 
het bovenraam een drieruits roedenverdeling heeft. 
De verdieping is voorzien van tw ee schuifvensters met gedeelde bovenramen. Boven alle gevelopeningen zijn 
strekken gemetseld. Verspreid over de gevel zijn ankers zichtbaar. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 



Waardering 
Het object Achter de Vismarkt 32 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis is dat grotendeels in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot stand kwam; 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4) het pand een oude kern bezit; 
5] 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 gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voorzitter, 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540130 

onderwerp correct ie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 97.13460 d.d. 8-juli 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

542 
Achter de Vismarkt 32 
gemeente Gouda GDA 01 B 3544 

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

Op het perceel GDA01 B 3544 bevonden zich twee panden waarvan er slechts één is aangewezen als 
gemeentelijk monument. Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd 
dienen te worden op het perceel GDA01 B 3544 gedeeltelijk. Inmiddels is ingevolge akte deel 17119 
nummer 37 dd 15 oktoer 1997 het perceel gesplitst in de percelen GDA01 B 3586 en 3587. De 
publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is uitsluitend van toepasing op perceel GDA01 B 3587 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 

gemeente Gouda , GDA 01 B nummer 3587 , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemee thouders van Gouda , 
namens 

eling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

Rulmtellj ke Ontw ikke ling 
en Behee r Achter de Vismarkt 32 
afdeling : 
Beheer Openbare Ruiimte 
Geo • Informatie 

Kadastraa l bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3587 

3422 

3078 

3421 

JR 

get. gez. 

schaal : 
1:250 

formaat: 
A4 
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