
gemeente 
gouda 

Secto r Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 97.28801 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidend afschrift 

Datum": 1 JUN zoo~ 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97.875, van de Monumentencom

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

Geuzenstraat 6-8-10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3960, welk 

object eigendom is van Gorissen Vastgoed B.V., Geuzenstraat 6, 2801 XV 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 Geuzenstraat 6-8-1 0 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een bouwblok met een aantal woonhuizen uit de tweede 

helft van de negentiende eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] 'de gèvel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als hotel; 

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 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 onderdele n 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 Geuzenstraat 6-8-10, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3960, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegd0 redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 FEB. 1998 
,,,B~~ster en wethouders voornoemd, 
~e secr~aris, de burçiemeester, 
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Beho01t bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.28801, van O 3 FEB, 1998 

Monumentnummer: 595 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
~euzenstraat 6-8-10 
Woonhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het omvatte voorheen Geuzenstraat 6 
ot en met 12. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. He1 

gebouw is voorzien van een rode bakstenen gevel, op een lage gecementeerde plint, die aar 
lie bovenzijde is afgesloten door een geprofileerde gevellijst. In de gevel zijn ter plaatse van 
äe verdieping- en zoldervloer muurankers zichtbaar. Het pand bezit een een schilddak gedekt 
net golfplaten. 

Het linker gedeelte (Geuzenstraat 8-10) 
Het linker deel bestaat uit een vlakke bakstenen gevel. De begane grond bezit twee kozijnen 
net deuren, ongeprofileerd kalf en bovenlicht. In het midden is een klein horizontaal, gedeeld 
rnzijntje geplaatst met twee vierkante raampjes. Op de verdieping zijn twee vensters 
1:tanwezig. Het linker met twee draairamen en het rechter met een T-raam. Beide vensters 
bezitten driernits bovenramen. 

Elet middengedeelte en het rechter gedeelte ( Geuzenstraat 6) 
Dit gedeelte van het pand bestaat uit de oorspronkelijke middenrisaliet en het rechter gedeelt<: 
van het gebouw. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Gorissen Vastgoed B.V . 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3960 

KADASTRALE AANDUIDING 



Vervolg omschrijving Geuzenstraat 6-8-10 

Het middengedeelt 
De gevel van de middenrisaliet is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen en schijnstrekken. 
Op de begane grond bevindt zich links en rechts een klein vierkant raampje. In het midden is 
een breed kozijn geplaatst met links een onder- en bovenraam en rechts een glasdeur. De 
rechthoekige gevelopening is afgesloten met een segmentboog. De borstwering van de 
verdieping is afgesloten door een geprofileerde waterlijst die tevens fungeert als waterdorpel 
voor het bovengelegen negenruits schuifraam. 

Het rechter gedeelte 
Het rechter deel bestaat uit een vlakke bakstenen gevel. De begane grond bezit links een 
kozijn met glasdeur, ongeprofileerd kalf en bovenlicht, een klein vierkant raampje en een 
brede opening waarin een gedeeld kozijn met onderraam en smal bovenlicht is geplaatst. Op 
de verdieping zijn twee vensters aanwezig . Het linker met een zesruits schuifvenster en het 
rechter met twee draairamen. Beide vensters bezitten drieruits bovenramen. 


