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Voor eensluidend afschrift 

D - 1 .IUN 200 
atum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 22 december 1997, nr. MC97.877, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeenteli j ke monumentenlijst van het object 

Groeneweg 6-8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie C, nummer(s) 3858, welk object 
eigendom is van de heer .__ __________________ _, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschr ijving; 

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 Groeneweg 6-8 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende 

eeuw is; 

5] 

de gevelin-deling, met uitzondering van de pui, evènwichtig ist 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

het pand zich goed voegt in de straatwand. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Woon- en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redel ijk 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 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 Groeneweg 6-8, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3858, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

.11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 3 FEB. 1998 

ter en wethouders voornoemd, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.2880f.i van Q 3 FEB, 1998 , 

Monumentnummer: 596 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUivIENT. 

met een bakstenen lijstgevel uit de negentiende eeuw, op een grijs, 
eschilderd plint. Het pand bezit een begane grond, een verdieping en een zolder en heeft een 
adeldak met rode Hollandse pannen. In het dakvlak een recente dakkapel geplaatst met twe 
raairamen en een plat dakje. 
e pui bestaat uit smalle gestucte penanten met schijnvoegen op een laag hardstenen plint. D 
deling kende oorspronkelijk aan de linker- en rechterzijde een kozijn met deur en geprofi

eerd kalf en bovenraam. De deuren zijn recentelijk vervangen door etalagevensters. In he 
idden bevindt zich een brede opening met een bovenraam en een gedeeld raam tot op he 

ardstenen plintje. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde puibalk. 
e verdi~ping is voorzien van twee schuifvensters, waarvan het onder- en bovenr~am ee 

oedenverdeling hebben. De middenroede is breed. 
e gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige kroonlijst. 

Eigenaar(s): de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3858 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 
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ge meent~--•-,. mon-ume.nten 
gouda commissie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

INGEKOMEN 

2 2 DEC, 1997 

1 Lnt'.titfigstbev.: l 
_r- ~ - -. 

' ,.,, !,: ' ; !< VOO r: 

.... 1 -· .. ~ ...... __..~_,. 

Onderwerp: 
Groeneweg 6-8 

tel./doorkiesnr.: 588253 
ons kenmerk: MC97.877 

Geacht college, 

Inleiding 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondent ie-adres : 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 , 1 

,J-(..Ao' 

S~CTOR3o 

datum: 22 december 1997 

De Monumentenconmissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Groeneweg 6-8 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 coomissie u thans advies uit over de plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst van Groeneweg 6- 8 te Gouda . 

In de openbare vergadering van 10 november 1997 heeft de corrvnissie het door haar uit 
te brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Bebouwing op dit kavel is bekend sinds 1587. Tussen 1636 en 1825 stond het toenmalige 
pand bekend onder de naam Den Eikenboom. Het huidige pand kwam in het derde kwart van 
de negentiende eeuw tot stand . Het werd rond 1910 verbouwd. 

Beschrijving 
Winkel/woonhuis met een bakstenen li jstgevel uit de negentiende eeuw, op een grijs, 
geschilderd plint . Het pand bezit een begane grond, een verdieping en een zolder en 
heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen. In het dakvlak een recente dakkapel 
geplaatst met twee draairamen en een plat dakje. 
De pui bestaat uit smalle gestucte penanten met schijnvoegen op een laag hardstenen 
plint . De indeling kende oorspronkelijk aan de linker- en rechterzijde een kozijn met 
deur en geprofileerd kalf en bovenraam. De deuren zijn recentelijk vervangen door 
etalagevensters. In het midden bevindt zich een brede opening met een bovenraam en 
een gedeeld raam tot op het hardstenen plintje . De pui is aan de bovenzijde 
afges l oten door een geprofileerde puibalk. 
De verd i eping is voorzien van twee schuifvensters, waarvan het onder- en bovenraam 
een roedenverdeling hebben. De middenroede is breed . 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige kroonlijst . 

Waardering 
Het object Groene-weg 6- 8 is van be l ang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw is; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui , evenwic htig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5] het pand zich goed voegt in de s t raatwand. 



Conclus i e 
Gelet op het bovenstaande acht de con-missie dit object een monument in de zin van 
artikel 1, lid 1 van de Monwnentenverordening . Zij adviseer t u dan ook dit objec t t e 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

I Hoogachtend, 

De secretaril?v De~zitter, 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 514931 

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. 97.28802 d.d. 3 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

596 
Groeneweg 6-8 
gemeente Gouda GDA 01 C 3858 

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

het gemeentelijk monument, thans Groeneweg 8, bevindt zich slechts op een gedeelte van het perceel C 
3858. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeentelijk Monument' met betrekking tot het pand 
Groeneweg 8 gevestigd te worden op het perceel GDA 01 C 3858 ( gedeeltelijk), zoals aangegeven op 
bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 24 september 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling G~. i~élsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de A lgemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschr ift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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gew. 
gew. 

datum 1-10- 2009 omschr ijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openba re Rulmte 
Gilo • Informatie 

bezoekadres: 
Anlwotpseweg S 
2803 PB Gouda 

poslad res: 
postbus 1086 
2800 8B Gouda 

Adre s 

Groeneweg 8 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3858 gedeeltel ijk 
Nummer(s) 

Dit 1, "" 9f'dffll • Uril Mt c:19U~ lult btt.Wld, Al un"'1)~n .... fht.~l9 ...... ll;'l 
.bn hlil11C"tn op du o ~fdruk Is -c.rve91vcnlun geen cnk l rt1chl 'Mlt'don onlfttnd. 
OCopyri gh&. Oc.hecr ~~•Al.ffllt. . G<:o - ll'!f0ffllo>tlt . 
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get. gez. 

schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

monumen tnummer 

596 


