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Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.10238 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0 182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

--, 
Voor eensluidend atsct1riti l 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 april 1998, nr. MC98.627, van de Monumentencommissie 

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

268/Bogen 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2185, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Appartementsgebouw Vest 268 en Bogen, Bogen 

4, 2801 RL Gouda, welk object is gesplitst in appartement D 3593 Al (Bogen 4), welke 

eigendom is van -------------------------------~ 
____ en in appartement D 3593 A2 (Vest 268), welke 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Vest 268/Bogen 4 van belang omdat: 

1] het een woonhuis van rond 1850 

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 de hoek van çle Raam en de Vest en met de achtergevel aan de 

Turfsingel is gelegen. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

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 Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 
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dat de eigenaar van Vest 268 gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat de eigenaar van Bógen 4 niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft 

gemaakt tegen het voor,:,emen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verander ing van het object 

en aanpassing aan een doe lmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat w ijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restaurat ie 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 Vest 268/Bogen 4, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2185 (3593 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, O 8 JUNI 1998 
ester en wethouders voornoemd , 

de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.10238, van Q 8 JUNI 1998 

Monumentnumrner: 657 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
est 268/Bo en 4 
oonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, 
ee verdiepingen en een zolder. Het pand heeft een rode bakstenen lijstgevel en bezit ee 

childdak gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen waarin diverse dalcramen zij 
angebracht. De begane grond bezit links een pui met vier pilasters en rechts een gestuct 
ui. De beide puien worden overspannen door één geprofileerde puibalk. 
e linker pui heeft in het midden twee deuren en gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden 
aarvan is een schuifraam geplaatst waarvan de onderramen een zes- en de bovenramen ee 
rieruits roedenverdeling bezitten . Het rechter deel van de pui bezit een getoogd kozijn me 
eur, 
eprofileerd kalf en een bovenlicht gevuld met glas-in-lood en een breed getoogd kozijn me 

ee deuren en een bovenlicht met vierruits roedenverdeling. 
e beide verdiepingen bezitten vier schuifvensters waarvan de onderramen een vier - en d 
ovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Alle vensters hebben afgeronde 
ovenhoek en met een geprofileerde stucwerkomlijsting. In het midden bovenaan bevindt zie 
en akroterie. 
e gevel is aan de bovenzijd e afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): ,----------------------------

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 2 185 (3593 Al, Bogen 4 en 3593 A2, Vest 268) 



Vervolg omschrijving Vest 268/Bogen 4 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is blind en voorzien van ankers . De gevel 1s aan de bovenzijde 
af gesloten door een bakgoot. 

Achtergeve l 
Tegen de achtergevel staan op de begane grond verschillende recente aanbouwen . De 
achtergevel is opgetrokken in gele IJsselsteen en bevat op de eerste verdieping , van 
links naar rechts een kozijn met deur en bovenlicht, een klein vierkant venster en drie 
vensters. De tweede verdieping heeft vier vensters waarvan één schuifvenster en drie 
met elk twee draairamen en gedeelde bovenramen. Boven de gevelopeningen zijn 
rollagen gemetseld. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 
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Aan 
het college van burgemeester 
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INGEKOMEN 
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Onderwerp: 
Vest 268/Bogen 4 

Geacht college, 

Inleiding 

tel./doorkiesnr .: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.627 

datum: 2. 1 APR, 1998 
-· .-

98.010238 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vest 268/Bogen 
4 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. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisat ie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentë lijke 
monumentenlijst van Vest 268/Bogen 4 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 9 maart 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam Vest volgt uit de ligging onmiddelijk achter de stadswallen. Na de ontmanteling in de 
eerste helft van de negentiende eeuw werd de vrijgekomen grond nagenoeg geheel bebouwd met 
bedrijfsbebouwing. 
Het huidige pand dateert uit het vierde kwart van de negentiende eeuw. 

Beschrijving 
Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, twee 
verdiepingen en een zolder. Het pand heeft een rode bakstenen lijstgevel en bezit een schilddak 
gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen waarin diverse dakramen zijn aangebracht. De 
begane grond bezit links een pui met vier pilasters en rechts een gestucte pui. De beide puien 
worden overspannen door één geprofileerde puibalk. 
De linker pui heeft in hef midden twee deuren en gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden daarvan is 
een schuifraam geplaatst waarvan de onderramen een zes- en de bovenramen een drieruits 
roedenverdeling bezitten. Het rechter deel van de pui bezit een getoogd kozijn met deur; 



geprofileerd kalf en een bovenlicht gevuld met glas-in-lood en een breed getoogd kozijn met twee 
deuren en een bovenlicht met vierruits roedenverdeling . 
De beide verdiepingen bezitten vier schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Alle vensters hebben afgeronde bovenhoeken 
met een geprofileerde stucwerkomlijsting. In het midden bovenaan bevindt zich een akroterie . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is blind en voorzien van ankers . De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door 
een bakgoot. 

Achtergevel 
Tegen de achtergevel staan op de begane grond verschillende recente aanbouwen. De achtergevel 
is opgetrokken in gele IJsselsteen en bevat op de eerste verdieping, van links naar rechts een 
kozijn met deur en bovenlicht, een klein vierkant venster en drie vensters . De tweede verdieping 
heeft vier vensters waarvan één schuifvenster en drie met elk twee draairamen en gedeelde 
bovenramen . Boven de gevelopeningen zijn rollagen gemetseld. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 

( Waardering 
Het object Vest 268/Bogen 4 van belang omdat: 
1] het een woonhuis van rond 1850 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4J de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het pand markant op de hoek van de Raam en de Vest en met de achtergevel aan de 

Turfsingel is gelegen. 

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, 

lloe secretaris . De voor7itter . -



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 515072 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebes/u it 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 98.10238 d.d. 8 juni 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument ' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

657 
Vest 268/Bogen 4 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 D 2185 (3593 A 1 Bogen 4 en 3593 A2 Vest 268) . 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het appartementsrecht D 3593 A1 geeft ook recht op het gebruik van 'toebehoren' gelegen op het perceel 
D 3473, dat niet onder de beperking valt. De beperking betreft dus een gedeelte van dit appartementsrecht. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Vest 268 / Bogen 4 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 D 2185 en de appartementsrechten D 3593 
A1 gedeeltel ijk en D 3593 A2. 

Afgegeven d.d. 15 oktober 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelina G biedsontwikkeling, 

-gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrif t moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijv ing van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden beslu it mee te sturen en kenbaar te maken op we lk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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-·-·-·· 

3730 

7.,9" 

eë,9" 

o;l9" 

monument 
monumentlijn 

v9" 

e119" 

o.v9" 

2317 
2185 

gew. 
gew. 

gew. 
gew, 

gew. 

dalum 15-10-2009 

@0 
0 0 

CJ 

• 

omschrijving 

0 0 

JR 

get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruîm:te 
Geo • informatie 

bezoekadres : 
Antwerps eweg 5 
2803 PB Gouda 

po$1adrn : 
postbus 1086 
2800 B B Gouda 

Adres 
Vest 268 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 2185 geheel 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

Nummer(s) 3593 A1 gedeeltelijk en 3593 A2 geheel 
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monument nummer 

657 


