
gemeente 
gouda 

Sector Stadsont wikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.2546 

stadhu is 
markt 1 
2801 jg gouda 
teletoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: ... 1 .JUN ;;n?; 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Paraaf: _ ___ _ ... ___ _.i ..,....,..-r 

Ove rwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98 .530, van de Monumentencom

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

) 36 -38, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3161, welk object eigendom is 

van de heer ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ is geb leke n dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de select ie criter ia "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opge nome n in de Mo nu mentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 36-38 is van belang omdat: 

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

eeuw; 

de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen zoals de koz ijnen intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingspla n de grond waarop het object staat nader door B en W uit te 

werken woongebied is; 

dat het object in gebr ui k is als werkplaats; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk 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 Stadsvern ieuwing van 

toepass ing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden .met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Raam 36 -38, kadastraa l bekend gemeente 

Gouda, sect ie D, nummer(s) 3161, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

.• À 
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GOUDA, 0 3 HAART 1998 
.,--,---=· .. 

)3tîrgemee$ter en wethouders voornoemd, 
\te secrev,;rl.s, de burgemeester, 



ster en \, thouders nr.98.2546, van Q J HAARî 1998 

Monumentnummer: 623 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
aam 36-38 
ubbel woonhuis uit het tweede kwart van de negentiend eeuw , bestaande uit een began 
ond, een zolderverdieping. Het bezit een bakstenen afgeknotte klokgevel en het is voorzien 

an een afgewo1fd zadeldak m t rad Hollandse pannen. 
e begane grond bezit links en rechts een kozijn met paneeldeur, geprofileerd kalf e 

ovenlicht. De bovenlichten zijn voorzien van een negenruits roedenverdeling. In het midden 
evind en zich tw·ee schuifvensters waarvan de onderramen een negen- en de bovenramen ee 
esruits roed nv rdeling bezitten. 
e verdieping heeft nvee schuifvensters waarvan de onderramen een negen- en de bovenra
en een drieruits roedenverd ling bezitten. Bov n alle gevelopeningen zijn rollagen gemet

eld. Alle schuifvensters hebben onderramen met een negen-ruits roedenverdeling. D 
over:iramen van _de begane grond en de verdieping bezitten respectievelijk een zes- e 
rieruits roedenverdeling. De gevel is aan de bovenzijde afgedekt met een rollaag en word 
[gesloten door een envoudige kroonlij t. 

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

Gem nt : Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3161 

KADAS RA.LE .l ,. AAMST LLING 

KADASTRALE AANDUIDING 





beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 563138 

onderwerp correctie beperking gemeentel ijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.2546 d.d. 3 maart 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

623 
Raam 36-38 
gemeente Gouda GDA 01 D 3161 

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

Op het aangeduide perceel bevinden zich ook nog panden die niet tot het monument behoren of nieuw 
gebouwd worden . De perceelsaanduiding had daarom moeten zijn GDA01 D 3161 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ij k Monumenten met betrekking tot Raam 36-38 
te worden gevest igd op het perceel GDA 01 D 3161 gedeelte lij k zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 27 april 2009 . ---- · 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedsontw ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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monument 
....... monumentlijn 

3184 

38 13 

gew. 
gew . 
gew. 
gew. 

gew. 

datum 29 april 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwtkkellng 
en Beheer 

aldellng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bezoekadre5 : 
AntwerpHweg 5 
2803 PB Goud, 

posladr~s: 
po5lbus 1086 
2800 88 Gouda 

MU 
gemHnte 

gouda 

Adres 
Raam 36 en 38 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3161 gedeeltelijk 
Nummer(s) 

~~::::~~•;17:i~t~N~:v~=, ~~~t:r.:-:::i=~r~~~d~,ijn. 
C>Copyr~t, 81!h=" CF)Ulbiinii lbi:JT11~ G~o O lnl-crmafl" 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

01onumeotnummer 

623 



correctiebes/ uit 

kenmerk 1137061 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

Correctiebesluit ten behoeve van een beperkingenbesluit op grond van de wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

Bij BenW- besluit nr. 98.2546 d.d. 3 maart 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

Monumentnummer 
adres 

623 
Raam 36-38 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 D 3161 geheel 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelaanduiding blijkt niet meer correct te zijn om de volgende 
reden: 
Naar aanleiding van het verlenen van een omgev ingsvergunning 2014053851 , waarbij vergunning is 
verleend voor de herbouw van de woning, heeft er sloop en volledige herbouw van de woning plaats 
gevonden. Hierbij is de voorgevel buiten de bestaande perceelgrens komen te liggen. 
De contour van de beperking komt overeen met de huidige nieuwe woning. 

besluit: 
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op Raam 
38, zijnde de percelen gemeente Gouda, GDA 01 sectie D nummer 4167 gedeeltelijk en 3813 
gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 17 april 2018. 
Hoogachtend , ~ 

I 
namens de burgemeester van Gouda, 

afdelingshoofd Rufmtelijk beleid en advies , 
-::1.D. Wessendorp. 

gemeente 
gouda 
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LEGENDA 

GEMEENTE MONUMENT 

KAOASTRA L PERCEELGRENS 

C3672 PERCEELNUMMER 

BEBOU\NING 

20 HUIS UMMER 

KANT VERHARD ING 

10-04-2018 

v.ijziging datum 

MON U MENTENTEKE NING 
directie: 
Ruimtel ijke Ontwikkeling 
afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
GEO-informatie 

...... 
Raam 36-38 

0 

0 

D333 

C 

Eerste uit 3Ve 

omschrijving 

schaal: 
1:500 

formaat 

A4 

bezockadr.,.: 
. .. ,,., ... ,.,,,,..,.,.,,, kadastraal bekend & 
noJ Po 0~ Sectie D nummers 4167 en 3813 beide gedeelteliJ.k N 

~UMt-:-,----,----- ----------~ ~ ::::~~ee ge~~eu~: M6o2nu3mentnummer: !' 
L ______________ _J_':'00■·•••Co•"";· .. iiiiiiiiiiiii-..L!~~---------..JL ___________ J • 


