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Voor eensluidend afschrift 

Datum:- 1 JUN 2006/"Î 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraat: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 9 oktober 1997, nr. MC97.806, van de Monumentencom

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

Kuiperstraat 21, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3297, welk object 
eigendom is van mevrouw _________________________ _,i 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 Kuiperstraat 21 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een w~onhuis uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] 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 grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de hee~.__-;::=====-n-amens Kuiperstraat 17 en 21 gehoord is; 
dat mevrouw ___ ___, eigenaar van Kuiperstraat 17 en 21 niet verschenen is op de hoorzitting, 

maar op 13 oktober 1997 telefonisch de volgende bezwaren naar voren heeft gebracht; 

- mevrouw is van mening dat onderhoud van de panden duurder wordt na plaatsing op 

de gemeentelijke monumentenlijst 

- mevrouw ■■■■ denkt dat de panden na plaatsing op de monumentenlijst moeilijker te __ . ;.}'J.{ 
verkopen zijn; 
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dat plaats ing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en ·aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat w ijzigingen worden getoe tst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restaurat ie van monume nta le 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 8 NOV. 1997 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Kuiperstraat 21, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, numrner(s) 3297, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverorden ing; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, 

,··"·_,.,,#· 

( 'B~rgemee ter en wethouders voornoemd, 
de secret~ris, de burgemeester, 

VERZONDEN 1 0 DEc". 1997-

. 7. ·_.· 
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Aan 

gemeente 
gou4a 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 

monumenten 
écifnmissle 

INGEKOMEN 

1 0 OKT. 1997 

O_nM!(Jgstbev.: L 

Afdoen voor: 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 

Verz.: 

Kuiperstraat 21 

111 I Il Il l Il ml 11111 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

9 OKT, 1997 

Geacht college, 

Inleiding 

97.022092 

Ons kenmerk: MC97.806 

De Monuml;lntencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Kuiperstraat 21 te Gouda. 
De commiss ie 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 Kuiperstraat 21 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 6 oktober 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Dit perceel is bekend sinds 1454. Het huidige pand werd in 1890 gebouwd toen herbouw plaats· vond in 
opdracht van de timmerman Johannes de Jong. In 1911 heeft een verbouwing plaats gevonden. 

Beschrijving 
Dubbel woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, een 
zolderverdieping en een zolder. Het bezit een rode bakstenen lijstgevel op een laag gecementeerd plint en het is 
voorzien van een mansardedak waarvan het voorschild en rechter zijschild oorspronkelijk gedekt waren met 
gesmoorde Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links en rechts een deur met recente deuren met bovenlicht. Boven de linker deur is in het 
bovenlicht een persienne aangebracht. In het midden bevindt zich een schuifvenster. 
De verdieping is voorzien van twee T-vensters. 
Boven alle gevelopeningen bevinden zich gemetselde strekken met gestucte sluitstenen met kuifornamentering. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 
In het midden van het dakvlak is een dakkapel geplaatst, afgesloten door een geprofileerd fronto n. 
De zijgevel is opgetrokken in gele IJsselsteen en wordt afgesloten door een houten goot op de muur. 
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Waardering 
Het object Kuiperstraat 21 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels 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 gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540106 

onderwerp correctie 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. 97.22092 d.d. 18 november 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal percee l 

588 
Kuiperstraat 21 
gemeente Gouda GDA 01 D 3297 

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

Het perceel GDA01 D 3297 bestaat uit twee aparte panden die zijn samengevoegd , maar elk een aparte 
aanwijzing hebben als gemeentelijk monument. Het adres Kuiperstraat 21 is door deze samenvoeging 
komen te vervallen en heeft als adres Kuiperstraat 17. De beperking is derhalve van toepassing op het 
perceel GDA01 D 3297 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 D nummer 3297 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven., 

Afgegeven d.d. 31 juli 2008 . 

Hoogachtend , 

thouders van Gouda , 
namen 

Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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8 juli 2008 omschrijving 

MONUMENTENITEKENING 
dienst 
Ruimteli j ke Ontwikke ling 
en Beheer 

•fd•llng: 
Beheer Openbare Rllimta 
Geo • informatie 

beiot kadrts: -
Antwerpsew1 g 5 
2803 PB Gouda 

Adres 
Kuiperstraat 21 (vervallen) 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3297 gedeeltelijk 

3726 

ST.-BARBARAHOF 

• 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monumentnumm or postadres : 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda ï:~$t!:;.~~d:;1~~~.Îli~t;~!::;:g~r:r~ ~;te~~~;nk2f!~ieïr:ci~:,:~e9e~ 58a 

Cl Copyright , Beheer Op.e"bJo,e Rultnte, Geo • in romi.ali t . 


