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Voor eensluidend afschrih. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 april 1998, nr. MC98.564, van de Monumentencommissie 

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

Geuzenstraat 18, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s} 1092, welk object 
eigendom is van - --- ... '"" 

~~-~ 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 

kwaliteiten " als volgt gewaardeerd is: 

Het object Geuzenstraat 18 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis van rond 1903; 

?l de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact ·zijn; 

41 het metselwerk ambach te lijke vaardigheid vertoont; 

51 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens d it 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 is; 

dat de eigen aren gehoord zijn en naar voren hebben gebracht hun zij- en achtergevels te willen 

isoleren, dit voornemen is voorgelegd aan de welstandscommissie en dat deze commissie in 

beginsel voor een dergelijke voorziening een positief advies wil uitbrengen; 

dat wij, als een aanvraag om vergunning voor isolerende maatregelen aan de zij- en achtergevels 

wordt ingediend, bereid zijn hieraan medewerking te verlenen; 

dat de eigenaren op grond van deze princ ipe-toezegging geen bezwaar hebben tegen plaatsing 

van Geuzenstraat 18 op de gemeentelijke monumentenlijst; 
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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 beschreven 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 Geuzenstraat 18, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 1092, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 2 JUNI 1998 VERZONDEN 3 0 JUNI 1998 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Geuzenstraat 18 
te Gouda. 
De comm issie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelij ke monumenten lijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventar isatie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Geuzenstraat 18 te Gouda. · 

In de openbare vergadering van 1 0 november 1997 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De voorganger van het huidige pand dateerde van vóór 1860. Het werd in 1897 verkoc ht aan de 
naaister Antje Moleveld die het in 1903/1905 liet vervangen door het huidige pand. 

Beschrijving 
Dubbel woonhuis uit 1903/1905 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder . 
Het bezit een dun gevoegde rode bakstenen gevel met gestucte sierbanden, op een laag gestuct 
plintje en heeft een zade ldak gedekt met rode Hollandse pannen. lr:i het dakvlak is een dakkapel 
geplaatst met geprofileerde schouderstukken , twee draairamen en een plat dakje. 
De pui bezit links en rechts een kozijn op hardstenen neuten en met hardstenen dorpel, een 
paneeldeur en bovenlicht. In het midden een gedeeld kozijn met twee zesruits schuifvensters. 
De borstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
waterslagl ijst , die tevens als waterdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters fungeert . 
Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De glas-in-lood ramen bij de verdiepingsvensters zijn 
ouder dan die bij de begane grondvensters . Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met 



aanzet- en sluitstenen gemetseld. De sluitstenen zijn van diamantkoppen voorzien. De boogvelden 
zijn gevuld met blauwe mozaïektegels. 
De lijstgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst, met in het midden 
een klein rond gietijzeren ventilatieroostertje. 

Waarder ing 
Het object Geuzenstraat 18 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis van rond 1903; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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 gemeentelij
ke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

~ secretaris , De voorzitt~ 


