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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 1 JUN 200 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.581, van de Monumentencom

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

Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, 

nummer(s) 5780, welk object eigendom is van de gemeente Gouda (afdeling Plantsoenen en 

Begraafplaatsen), Klein Amerika 20, 2806 CA 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: 

De Algem ene Begraafplaa ts aan de Prins Hendrikstraat te Gouda is van belang omdat: 

1] het de enige algemene begraafplaats in Gouda is, die na het gemeenteraadsbesluit van 

4 maart 1828 is ingericht en nog bestaat; 

--'.;-2] de geschiedenis van groot belang is~ voor Gö:"Ü-da, medè·- doo ~ "de eeuwigdurende 

verplichting om de graven van lmans, Van Bergen, IJzendoorn en Van · Bergen

IJzendoorn te onderhouden; 

3] de "verkaveling en inrichting" van de begraafplaats nog authentiek is; 

4) nagenoeg alle graven en graftekens nog aanwezig zijn; 

5] de algemene begraafplaats van sociaal-historische waarde is. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Korte Akke r~n; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Begraafplaats 

heeft; 

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 monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

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 de Algemene Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5780, op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 DEC, 1997 
~er en wethouders voornoemd, tr;:;'7~. de buraemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.24453 , van ; [ DEC, 1997 

Monumentnummer: 594 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUlvffiNT. 
AIQ'emene BeP-raafnlaats 
Algemene begraafplaats gelegen aan de Prins Hendrikstraat en de Vorstmanstraat, die werc 
ngericht in 1832 en voor het begraven werd gesloten in 1978. De begraafp laats, die de 
nistorische indeling nog volledige heeft, is van de openbare weg geschei den door eer 
~envoudig hek. De hoofdtoegang wordt gevormd door een smeedijzeren sierhek. 

Op de begraafplaats bevinden zich achter het toegangshek de voorma lige aula (rijksmonument 
en thans woonhuis) en enkele monumenta le bomen. 

)e graven worden door een haag gescheiden van de entree en liggen aan beide zijden van een 
middenpad. Dit pad heeft aan beide zijden bomen. 
A.an de linkerzijde op de begraafplaats bevindt zich een houten lijkenhuisje met zadeldak, 
gedekt met gesmoorde pannen. In de nok is een zinken venti latiekoker aangebracht. 

Aan weerszijden van het pad zijn in totaal circa 2000 graven gesitueerd. Vele graven 
hebben een staande stele met naamsinscriptie. Andere zijn voorzie n van een zerk en een 
ijzeren hekwerk. Opmerkelijk is onder mee r een obeliskvormige steen met een symboo l 
van twee in elkaar gevouwen handen. 

Op dit moment wordt de begraafplaats in de vmm van natuurlijk groenbeheer onderhou
den. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): gemeente Gouda (afdeling Plantsoenen en Begraafplaatsen) 
Recht van erfpacht: 
Zake lijk gerechtigde: 

Gemeen te: Gouda 
Sectie: E 
Nummer(s): 5780 

KADASTRALE AANDUI DING 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

div-nummer 5407 42 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelijk monument 

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

Bij BenW-besluit nr. 97.24453 d.d. 2 december 1997 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens : 

594 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Algemene Begraafplaats Prins Hendrikstraat 
gemeente Gouda GDA 01 E 5780 

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaandu iding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 E 5780 omvat naast de begraafplaats het totale openbare gebied tussen de Prins 
Hendrikstraat , de Vorstmanstraat en de Bosweg. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is 
slechts van toepass ing op een gedeelte van het perceel GDA01 E 5780. Tevens is de aula, Prins 
Hendrikstraat 1 aangewezen als Rijksmonument. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie E 5780 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemee~t )c thoude rs van Gouda, 
namens de en, 
lpet hoofd n¼ delinq Gebiedsontwikke ling, 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 
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