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Voor eensluidend afsc 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 
Pnma/:' 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.531, van de Monumentencom 

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

40, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3184, welk object eigendom is 
van de erven van de heer __________________________ _. is 

gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heef t, 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 Monumenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwal iteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 40 is van belang omdat: 

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

eeuw, met een pui daterend uit 1903; 

2) 

3] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

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 Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat nader door B & W uit te 

werken woongebied is; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkund ige toestand van het object slecht is; 

dat van de uitnodiging voor de hoorzitting geen gebruik is gemaakt, en geen bezwaar is 

ingediend tegen het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verander ing van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wi jzi gingen worden getoetst aan het restau rat iebele id 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 toepassin g van deze verordening reken ing is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Raam 40, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3184, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

IJ. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 HAART 1,998 
(B~r;~m~r~~er en wethouders voornoemd, 
'6le secr ,etaris.Á.. de burgemeester, 
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B hoort bij ~ ~.,. 1î 1 :n wethouders nr.98 .2547 , van Q J HAARf 1998 

Monumentnummer: 624 

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

OMSCHRlNING VAN HET MONUlvfENT. 

oonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw, met een rond 1903 gewijzigde pui. 
et pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en is voorzien van ee 
epleisterde lijstgevel met schijnvoegen . Het mansardedak bezit een kort achterschild en i 
edekt met rode Hollandse pannen . 
e begane grond bezit links twee schuifvenster s en rechts een kozijn met deur en bovenlicht. 
e onderramen zijn voorzien van een vier- en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling. 
oven de gevelopeningen van de begane grond zijn segmentbogen met diamantkoppen al 

luitst n n gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met gedecoreerd stucwerk. 
e verdieping bezit twee schuifvensters waarboven schijnstrekken zijn angegeven . 

gevel i aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

KADASTRALE TE AAMSTELLING 

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

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3184 

KADASTRALE AANDUIDING 





beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 563139 

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-bes luit nr. 98.2547 d.d. 3 maart 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeen telijk Monument ' 
gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

624 
Raam 40 
gemeente Gouda GDA 01 D 3184 

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

Op het aangeduide perceel bevindt zich nog een pand dat niet tot het monument behoort. De 
perceelsaanduiding had daarom moeten zijn GDA01 D 3184 gedeeltelijk. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Raam 40 te 
worden gevestid op het perceel GDA 01 D 3184 gedeeltelijk , 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 
•··•• 11 monumentlijn 

3184 

gew. 
gew. 
gew. 

gew. 
gew. 

datum 29 apr112009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwik keling 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - infonnatie 

bezoekad res: 
Antv.·1:!!rpSeweg 5 
2803 PB Gouda 

pos1a;dre5: 
postbus 1oas 
2800 8B GourJa. 

gefflNnle 
gouda 

Adres 
Raam 40 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
N ummer(s) 3184 gedeeltelijk 
Nummer(s) 

0,.9 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monumcnlnummor 

624 
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correctiebesl uit 

kenmerk 1137063 

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. 98.2547 d.d. 3 maart 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

Monumentnummer 
adres 

624 
Raam 40 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 D 3184 geheel 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelaanduid ing blijkt niet meer correct te zijn om de volgende 
reden: 
Naar aanle iding van het verlenen van een omgevingsvergunn ing 2014053851 , waarbij vergunn ing 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 Gemeente lijk Monument te worden gevestigd op Raam 
40, zijnde de percelen gemeente Gouda, GDA 01 sectie D nummer 4170 gedeeltelijk en 3813 
gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 17 april 2018. 
Hoogachtend , 

namens .de be ester van Gouda, 

elijk beleid en advies, 

gemeente 
gouda 
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10-04-2018 Eersle uitgave 

wijziging datum omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
directie: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
ardeling: 
Beheer Openba re Ruimte 
GEO-informat ie 
bewebdrea: 
Burgemee:!ilar J.amesp'leln 1 
2eo3PG GOU!Sa 

Raam 40 

kadastraal bekend 
Sectie D nummers 4170 en 3813 beide gedee ltelijk 

0 

0 

D333 

schaal: 
1:500 

ro,maat 
A4 

C 

tp=~ 
... ,..,.., gemeente -M-on_u_m_on-tn-um_m_e_r_; ________ _ _ _____ ..._ ___ _. 

~=;~,~~~ gouda 624 


