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Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 januari 1998, nr. MC97.876, van de Monumentencom

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

Groeneweg 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3867, welk object 
eigendom is van de heer ..._ _______________________ , 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 Groeneweg 10 van belang omdat: 

11 het een winkel/woonhuis is dat vermoedelijk uit de eerste helft van de negentiende 

eeuw dateert; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; : r-.... 
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 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 redelijk 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 mon umentale 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 Groene weg 10, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3867, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de ..--. 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 3 FEB. 1998 
-

◄ ::..• 

~eeÁter en wethouders voornoemd, 
~~r;:;,~.hiris . rlP. h11raP.mP.P.StP.r. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.2077, van O 3 FEB, 1998 
Monumentnummer: 609 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

inkel/woonhuis met een vlakke bakstenen lijstgevel uit de eerste helft van de negentiend 
euw. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en heeft een zadeldak met schild 
an de straatzijde.Boven de goot bevindt zièh een dakkapel met twee draairamen en een pla 
akje. 
e pui bezit vier pilasters op een lage hardstenen plint. In het midden bevindt zich ee 

ierruits deur en een vierruits bovenraam . Aan weerszijden daarvan zijn twee schuiframen 
oven borstweringen geplaatst. De pui wordt overspannen door een geprofileerde puibalk. D 
nderdorpels van de beide verdiepingvensters zijn opgenomen in een geprofileerde waterslag
ijst die onderdeel vormt van gestucte band die opgaat vanaf de puibalk. Boven dez 
chuifvensters bevinden zich gemetselde strekken. Alle schuifvensters hebben ramen met ee 
esruits roedenverdeling. 
e gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gevellijst. In het fries zijn 

iercassettes aangebracht. 

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

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3867 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 
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Afdoen voor: 
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2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 58810 1 ~"~ 

SECTO-R. Ss:> 
Naar: 

datum : 22 de c ember 199 7 

2 0 JAN. 1998 

De Monumentencommissie heef t het verzoek gekregen advies uit te bre nge n 
over Groeneweg 10 te Gouda. 
De commi ss i e is van mening, dat handhav i ng van het historisc h karakteris 
tieke beeld ter plaatse mede wor d t gewaarborgd door het plaa t sen van dit 
object op de gemeentelijke monumen t enlijst. 
In verband h i ermee brengt de commissie u thans advies uit over de p l aatsing 
op de gemeentelijke monumentenlijst van Groeneweg 10 te Gouda . 

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

Beknopte geschiedenis 
Het pand is bekend sinds 1587. Het huidige pand dateer t uit de eerste he l ft 
van de negentiende ee u w . 

Beschrijving 
Winkel/woon huis met een vlakke baks t enen li j stgevel uit de eerste h el f t va n 
de negentiende eeuw . Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping 
e n heeft een zadeldak met schi l d aan de straatzijde . Boven de goot bevindt 
zich een dakkapel met twee draairamen en een p l at dakje . 
De pui bezit vier pilasters op een lage hardstenen pl i nt . In h et midden 
bevindt zich een vierruits deur en een vierruits bovenr a am. Aa n weerszij den 
daarvan z i jn twee schuiframen boven borstweringen geplaatst . De p ui wordt 
overspannen door een geprofileerde puibalk. De onderdorpels van de beide 
verdiep in gvensters zijn opgenomen in een gepro f i l eerde waterslag l ijst die 
onderdeel vormt va n gestucte b a n d die opgaat vanaf de pu i balk . Bove n deze 
schuifvensters bevinde n z i ch gemetselde strekken . Alle schu i fve n sters 
hebben ramen met een zesruits roedenverdeling . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde g e vellijst . 
In h et fries zijn siercasset t es aan g ebracht . 

Waard ering 
He t objec t Gr oene weg 10 van belang omdat: 
1] het een winkel/woonhuis is dat vermoede li jk uit de eerste helf t van de 

negentiende eeuw dateert; 
2 ) de gevel i nde li ng evenwichtig is ; 
3 ] de d etail l eringen nog grotendeels in t ac t z i Jn ; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwa n d . 
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Conclusie 
Gelet op h et bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de 
zin van artike l 1 , lid 1 van de Monumentenverordening . Zij adviseert u dan 
ook dit obj ec t te plaats e n op de gemeentelijke monumentenlijst. 

H9ogachtend, 

lp i=,p'r,.;..",,t-;a ri"' _ DP vnnr.Mlll t- Pr _ 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 504959 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.2077 d.d. 3 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

609 
Groeneweg 10 
gemeente Gouda GDA 01 C 3867 

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

Op het betreffende kadastrale perceel bevinden zich meer objecten . De beperking is dus slechts van 
toepass ing op een gedeelte van het perceel. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeentelijk Monument' met betrekking tot het pand 
Groeneweg 10 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 3867 gedeeltelijk, zoals aangegeven op 
bijgevoegde kaart 

Afgegeven d.d. 29 september 2009 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelinçi Gebie sontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit beslu it dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weke n na de dag van verzend ing/uitre iking van dit besluit een bezwaarschrift 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 tenm inste 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 we lk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschr ift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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gew. 
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gew. 

gew. 
gew. 

datum 1-10-2009 omschrijving 

MONUMENTENlrEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
on Beheer 

of deling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • Informatie 

bezoekad res: 
Antwerpseweg S 
2603 PB Goud;, 

postadros: 
postbus 1086 
2800 BS Gouda 

Adres 
Groeneweg 10 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3867 gedeeltelijk 
Nummer(s) 

Oltb un gedeelt e uit hd cfgl~• I 11.11'1 lbUUnd. dal unwl/dglngcnondt.fflll,ng Uit ~I\ 
AanNtQ,ffnOl)deUI 1fdnAJ1 -ffVC!grtWn Uft gec111nl(•l~WOtdtttwidHnd. 
SCO,,,~B thN' t Openba.r e Rulmte,Gc-o 0 W omYk. 
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gel. gez. 

schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

609 


