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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97 .884, van de Monumentencom 

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

Groeneweg 79, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3997, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Groeneweg 79/Wijdepoort 2, 3, 4, Wijdepoort 2, 

2801 XZ Gouda (recht van erfpacht), en is gesplitst in het appartement C 3999 A 1, welke 

eigendom is van de heer .__ ___________________ _,, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijv ing; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 79 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbee ld is van een woonhuis vermoedelijk uit het eerste kwart van de 

negentiende eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4J de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de heer per brief, d.d, 30 oktober 1997, bezwaar heeft gemaakt tegen 

plaatsing van het pand Groeneweg 79 op de gemeentelijke monumentenlijst (briefnr. 97.26027); 

dat de Veren iging van Eigenaars niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft 

gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaats ing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmat ig 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 monumenta le onderde len de Subsidievero rdening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze vero rden ing rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Groeneweg 79, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sect ie C, nummer(s) 3997 (3999 A 1), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoeg de redengevende besch rijving. 

GOUDA, O 3 FEB. 1998 
ster en wethouders voornoemd, 



r, Behoort bij b sluit van burgemeester en wethouders nr.97.28809, van O 3 FEB, 1998 

Monumentnummer: 603 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUrv'.IENT. 

oonhuis bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het hoekpand heefi 
en vlakke, in gele IJsselsteen opgemetselde lijstgevel en is voorzien van een hoog schildda 
edekt met rode Hollandse pannen. 
e· begane grond bezit links en rechts een zesruits schuifvenster. In het midden bevindt zich 

en kozijn met dubbele deuren met boven en onder een glaspaneel, eenvoudig geprofileerd 
rnlf n een gedeeld bovenlicht. 

e verdieping is voorzien van twee zesruits schuifvensters. Alle ramen hebben een brede 
niddenroede. 

oven alle gevelopeningen op de begane grond zijn gemetselde strekken in rode baksteen 
angebracht. De vensteropeningen op de verdieping zijn afgesloten door gemetselde rollagen 

n rode baksteen. In de gevel zijn drie muurankers zichtbaar. 
e gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gevellijst. 
e linker zijgevel, aan de Wijdepoort, is opgetrokken vanaf een laag geschilderde plint, i 

ecementeerd en gesausd en wordt afgesloten door een eenvoudige houten bakgoot. Op d 
egane grond bevindt zich aan de linkerzijde een schuifvenster. In de gevel zijn ter plaats 
an de verdieping en zoldervloer muurankers zichtbaar. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar( s): De heer 
Recht van erfpacht: Vereniging van Eigenaars Groeneweg 79/ Wijdepoort 2, 3, 4 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 3997 (3999 Al) 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540135 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-bes luit nr. 97.28809 d.d. 3 februari 1998 is de publiekrechteli j ke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 

603 
Groeneweg 79 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 C 3997 (3999 A1) 

De in dit beslu it opgenomen kadastrale percee lsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 C 3997 vormt samen met de nieuwbouwpanden Wijde Poort 2, 4 en 6 één kadastraal 
perceel , welke is gesp litst in 4 appartementen met de kadastrale nummer ing GDA01 C 3999 A01 t/m A04. 
De publiekrechte lij ke beperking gemeentelijk monument geldt niet voor deze nieuwbouwpanden . 
Derhalve dient de beperk ing gevest igd te worden op het perceel GDA01 C 3997 gedee ltelij k en het in dit 
pand gevestigde appartement GDA01 C 3999 A01. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 C nummer 3997 gedeeltelijk en 3999 A01, zoa ls op bijgevoegde tekening is 
aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemee ers van Gouda , 
namens 

:,ebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENITEKENING 
dicns.t: 
Rulmle lljko Ontwikke ling 
en Beheer 

ardeling: 
Beheer Openbare R1.1imte 
Geo - informatie 

bezoekadres: 

gemeen te 
gouda 

Adres 
Groen eweg 79 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3997 gedeeltelijk en 3999 A 1 

schaal : 
1:250 

fo rmaat: 
A4 

monumentnummer 
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