
gemeente 
QO·Uda 

S c or Stadsontw ikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.2551 

sim:fh1Jis 
rnmkl 1 
280 1 jg gouda 
tefe/cion 01!!2 • 5&l2l 
e1 f X 0182 • 500464 

BUHGEMEESTE'R EN WETHOUDERS VAN G O U D A. ~ 

0 verweg n de, 

da uit de in oud van de brie v,;1111 27 janu .arî 1998 1 nr. MC9,B.535, van de Monurnentencom • 

m issie met betre kk ing tot I et plaa sen op d,e gemeentelijke monu mtm a,nl[jst v.an he object Raam 

140, kadas traal bo~end gemeente Gouda, sect ie D. nurnmerjs) 3740, we lk o ·ec eigendom is 

van ------- ....,----~-------------------' ' is ge bleken 
dat het object cultuurh istor isctie waarde hee'ft, zoals besc:hrev,en in de bijg voegde 
red~n gevende , beschrijv ing; 

dat het objeet aan de hand v;rn de selectie cr taria "A-panden an Jong.era Bouwkuns ", zoa ls 

opgenomen In d Monumentenno van 3 1 januari 994 "Gouda, s ad vo l cu ltuurh istoris.che 
kwa liteiron" als volgt g()waardee rd is: 

He•t object Raam 140 ls van belan omda .: 

1, J het een voorbee ld is va11 een \ll/ oonhu! uit het derde kwart va:n de negent iende ee w: 
2] de g velindelln _, m0t uiti:ondering van de pul, ev,anwic:ht îg is; 

... '.3J de deta Wering nog grnt0ndee!s intact ls; 
4J de gevel zich goed voegt in de raatwand. 

dat ha o ject ligt in het gebled van h t bestemmrngsplan Blnnens ted Wes t; 

dat volgens dit bestemming plan de grond waa rop h object st aat d bestemmfng Wonen Il 
heeft; 

ds het object irn gebruik is als woning; 

dat d bouwkun dige t oestand van ha, object redelijk/matig is; 

da d0 eiger,arnn gahoo d zij en hebben ingestemd met het voorne rrnm ot dit bes luit ; 
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de laats lng op de mo numor r enlij n11e , z:onder meer rne,ehrengrt, dat ve rande ring van het objec 

en iHmr.rnssrng aan aen doelmatîg gebrn ik niet mogel ij k zouden zijn; 

dal wtj:lfging 'en worden ge o staan het es aurntlebe J,eid 1:oals be.se reven in 

hootdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Mo11ument.ennota; 

dat bij 1restaura t le v~n monumentale onderdelein de Subsldieve rord ,ening Stadsv ,emie w ing van 

toepass ing Ps, 

dat overigens bij toepassin g van deze verordening r1akening Is gehouden met de geb rui ksmo

gelijkheid van et monum t; 

G tet op de Mo rm mente,nverordenin g; 

BESILIU ITEN: 

1. ov ,er e g an t o laats ng v n he'l bjec:t Raam 140 1 kadasUaal bekend gemee te 

Gouda, sect ie 0,, numme r{t.,) 3740 1 op de l ijst als bedoEJld in art i kol 3, ee r::.te lid vari de 

Mo1n um enten vero rden in 9; 

ll. va:st i:e f.tel leo de biljgev□egde rederigeve-nde beschr ijving , 

GOUDA , O 3 HAARl '1998 

VERZONDEN 3 ~ MA~S'l 1998 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit 
te brengen ov ,er Raam 14 .0 te Gouda. 
De commissie ip1: van mening, dat handhaving van he historisch 
karakteristieke beeld ter p laata e mede wordt gewaarborgd door 
het laa se van dit object op de gemee nt e l i j ke 
mon me te .nlij st. 
l verb nd l · ermee b engt de commissie u thans advies u.it over 
de plaatsing op de gemeen.tel· jk e monumen _ en li j s van Raam 140 

e Gouda. 

In de openbare vergadering van 9 janua i 19 8 heeft de 
c.ommissie het doo .r haar uit te brenge n advies over dit obj eet 
behandeld. 

B~knop te geschieden·s 
De naam . Raam houd t verband me de ramen waarop dei lakens van 
de ui t Vlaandere n afkomstige lakenwevers werden ge spanr:u ~n en 
gedroogd. Vermoede ijk we den aan het begin van de veBrtie de 
eeuw de lakenramen van de oude Raemwech (hu i dige 
Bpieringstraa t/ Je.ruzalemstraa / Zeugstraat/ Sint 
Anthoniestraa t} verpl a _ t naar de we.stzijde van de stad. 
Bebouwing op dit percee ·s bekend sinds 1475, in de periode 
161~ - 1728 onder e naam 11het wapen van Vlaand eren •1 • Bet 
huidige pan twam in 187? t:.o, stand. 

Beschrijvinq 



Woonh u i1=1 ui 87'7, bestaande. ui ten begane grond, tw ee 
ve rdieping en en ,een zolder. Het bez i t een gepleisterde 
lijstgevel met sch i jnvoegen en is voorzien van een zadeldak 
met voorachild gedekt met opni eu w verbeterde rode Holla ndse 
pannen. De begane grond bevat links een gekoppeld koziJn met 
twee onder - en bovenramen. Rechts bevindt zich een kozijn op 
hardstenen neuten, met een hardst nen dorpel, een zw e 
panee ldeu r en bovenlicht, 
De ve diep'ng is voorzi en van drie schuifvenst ers waarboven 
schijnstrekken z'jn aangegeven. 
De tweede verd i e ing ·s voo z ' en van drie l igg ende vensbe :r1:o 
roet ged elde klapramen 11aarboven sch' jns trekken zijn 
aangege ven. 
De evel is aan de bovenzij e afgeslote n door een kroonlijst. 

de rin g 
object Raam: 140 is van bela ng omdat: 
het een voorbeeld is van een woon huis ui het derde kw r · 
van de negentiende ee uw ; 

2 J de gevel"ndeling, met uitzondering van de ui, eve wich ig 
1b ; 

3] de tailler · ng nog rote ndeels intact is; 
4] de gevel :zich goed voegt ·n de st aatwand. 

Concl u sie 
Gelet op het bovensta nde acht de comm".ssie dit object een 
monu ment in de zin van art ikel 1 1 lid l van de 
Monumenten.verordenin g . Z,ij adviseer- an ook dit obj eet te 
plaatsen op de gemeentelijke monumenten!' 's . 

Hoogachtend, 


