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Voor eensluidend afsc hrift 

Datum: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 

P;uaat. 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.545, van de Monumentencom

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

270 , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2794, welk object eigendom is 
van .__.__,_______ _ __________________________ J 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 

kwali tei ten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 270 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het begin van de tw intigste eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

5] het pand markant op een hoek gelegen is. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk/matig is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en per brief, d.d. 3 september 1997 

(nr. 97 .19151), een verzoek hebben gedaan tot een versnelde plaatsing van het pand op de 

gemeentelijke monumentenlijst; 
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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 mogelijk zouden zijn; 

dat wijzig ingen worden getoetst aan het restaurat iebe leid zoals beschreven in 

hoofdstu k 4 .4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsverni euwing 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 270, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 2794, op de lijst als bedoe ld in artike l 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 HAART 100~ 

k;:lester en wethouders voornoemd, 
( ~=-·!'lP.r/4taris. de buri:iemeester, 

VERZONDEN 3 MAAl?i 1998 
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Geacht college, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Raam 270 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Raam 270 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 19 januari 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam Raam houdt verband met de ramen waarop de lakens van de uit Vlaanderen afkomstige lakenwevers 
werden gespannen en gedroogd. Vermoedelijk werden aan het begin van de veertiende eeuw de lakenramen 
van de oude Raemwech (huidige Spieringstraat/ Jeruzalemstraat/ Zeugstraat/ Sint Anthoniestraat) verplaatst naar 
de westzijde van de stad. 
Dit perceel is bekend sinds 1580. Het huidige pand werd in 1904/'05 gebouwd toen herbouw plaats vond in 
opdracht van de eNen C.A. de Gidts. In 1923 heeft een gedeeltelijke verbouwing plaats gevonden. 

Beschrijving 
Woonhuis uit het begin van de twint igste eeuw, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het bezit een bakstenen lijstgevel met geschilderde spekbanden en het is voorzien van een 
mansardedak gedekt met rode Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links twee T-vensters en rechts een kozijn met een deur waarin een rooster is 
aangebracht, een geprofileerd kalf en bovenlicht. De verdieping is voorzien van drie T-vensters. Boven alle 
gevelopeningen bevinden zich bakstenen strekken met geschilderde hoek- en sluitstenen. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een muizetand met daarboven een houten bakgoot op 
klossen. In het midden van het dakvlak is een dakkapel geplaatst, afgesloten door een geprofileerd fronton en 
voorzien van wangen. 



Rechter zijgevel 
De zijgevel is opgetrokken in gele IJsselsteen en wordt afgesloten door een houten goot. Op de verdieping is in 
het midden van de gevel een kozijn met deur geplaatst, met links daarvan een klein venster. 
Ter plaatse van de verdieping- en zoldervloer is een reeks muurankers aanwezig. 

Waardering 
Het object Raam 270 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het begin van de twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 
5] het pand markant op een hoek gelegen is. 

Conclusie 
Gelet op het 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, 

joe secretaris, De voorzitter, Il"/" 


