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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegend e, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januar i 1998, nr. MC98.544, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen te nlijst van het object Raam 

262 , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3746, welk object eigendom is 

van Stichting De Samenwerking, Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda , is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengeven de 

beschr ijv ing ; 

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

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda , stad vol cultuurhis to rische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is : 

Het object Raam 262 is van belang omdat: 

1] het een voorbeeld is van een woonhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw; 

2] de gevel indeling evenwichtig is; 

3] 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 de bestemming Won en 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toe stand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitt ing 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 besch reven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale 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 Raam 262, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3746, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 HAART 1998 
~ . 

jzYu(~emeefster en wethouders voornoemd, 
~e secr{}iaris, de burgemeester, 

VERZONDEN 3 1 MAA~l 1998 
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Ons kenmerk: MC98 . 544 

datum : 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek ge k regen advies uit 
te brengen over Raam 262 te Gouda . 
De commissie is van mening, dat hand having van het historisch 
karakterist i eke beeld ter plaatse mede wordt gewaarborgd door 
het plaatse n van dit object op de gemeentelijke 
monumentenlijst . 
I n verband hiermee brengt de co mmissie u thans advies uit over 
de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijs t van Raam 262 
te Gouda . 

In de openbare vergadering van 19 januari 1998 heeft de 
commissie h et door haar uit te brengen advies over dit object 
be h andeld . 

Beknopte geschiedenis 
De naam Raam houdt verband met de ra men waarop de lakens van 
de ui t Vlaanderen afkomstige lakenwevers werden gespannen en 
gedroogd . Vermoedelijk werden aa n het begin va n de veert i ende 
ee u w de lakenra men van de oude Raemwech (hu i dige 
Spieringstraat/ Jeruzalemstraat/ Zeugstraat/ Sint 
An t hon iestraat) verplaatst naar de westzi j de van de stad . 
Bebouwing op dit perceel is bekend sinds 1364, het kavel werd 
i n 1596 gesplitst . In de ee r ste h e l f t van de negentiende ee u w 
kwa m h et huidig~ pand tot sta n d . 

Beschrijving 



Woonhuis uit de eerste he lft van de negentiende eeuw, 
bestaande uit een begane grond, een verdieping e n een zolder. 
Het bezit een gesausde bakstenen lijstgevel en is voorzien van 
een hoog schilddak met rode Hollandse pannen. De begane grond 
bevat links een breed T- venster en rechts een kozijn met deur, 
geprofileerd kalf en bovenlicht. Boven de gevelopeningen zijn 
ro llagen gemetseld. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters . De 
onderramen hebben een zes- en de bovenramen een drieruits 
roedenverdeling . De rollagen boven de vensters van de 
verdieping zijn aan he t oog onttrokken door een doorlope nde 
lijst. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst . 
In het midden van het dakvlak bevindt zich een klein dakraam. 

Waarder ing 
Het object Raam 262 is van belang omdat : 
1] het een voorbeeld is van een woonhuis uit de eerste hel ft 

van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3 ) de gevel zich goed voegt in de straatwa nd. 

Conclusie 
Gelet op h et bovenstaande acht de commissie dit object een 
monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voor?itter, 


