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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98. 637, van de Monumentencommissie 

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

2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4207, welk object eigendom is van 

de gemeente Gouda (afdeling Civiele Werken) , Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, 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 cu ltuurh istorische 

kwalite iten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Korte Vest 2 is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een brugwachtershu is uit het vierde kwart van de 

negenti ende eeuw; 

de geve lindeling__evenwichtig is; 

31 de deta illeringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het pandje markant is gelegen aan het water . 

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

Inventarisatie Project (MI P); 

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

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

Centrumdo eleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als brugwachtershuisje; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar niet versche nen 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 doe lmatig gebruik niet moge lijk 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 Korte Vest 2, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4207, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

I GOUDA, 2 1 JULI 1Y98 
-.;., 

·::.. 

Burgejeester en wethouders voornoemd 
de seJ;taris, de burçiemeester, .. 
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INGEKOMÈN 

2 2 MEI 1998 

Ontv1u1gstbev.: L 

Afdoen vo&r: 

Onderwerp : 
Korte Vest i<:L 

llilllilllH/111 
tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.637 

Geacht college, 

Inleiding 

98.012140 

bezoeka dres: 
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klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres : 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 • 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 2 :Q M E 1 1998 

'2. 
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Korte Vest 2' 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 inventarisatie 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 Korte Vest E te Gouda. 

'l.. 

In de openbare vergadering van 20 april 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Brugwachtershuis, in 1880 gebouwd, tegelijk met de toenmalige Kleiwegbrug. Volgens de 
archiefgegevens was de architect de gemeentelij ke bouwmeester Burgersdijk. 

Beschrijving 
Brugwachtershuis daterend uit 1880, op vierkante grondslag. Het bestaat uit een begane grond en 
is voorzien van een plat dak. De lijstgevels zijn grotendeels gepleisterd en bezitten op de hoeken 
gepleisterde en geblokte lisenen. 
Het pand bezit aan alle zijden in het midden een rondboogvormige opening met een geprofileerde 
omlijsting. Deze opening bevat aan drie zijden van het pandje een schuifvenster waarvan het 
onderraam éen vier- en bovenraam een tweeruits roedenverdeling bezit. De vierde opening, aan de 
waterkant bevat een kozijn met deur en gedeeld bovenlicht. 
De gevels worden aan de bovenzijde afgesloten door een vlakke daklijst. In het midden van het 
dak is een vierkant element gemetseld. 



Waardering o~ 
Het object Korte Vest$ is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een brugwachtershuis uit het vierde kwart van de 

negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pandje markant is gelegen aan het water. 

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, 

D~ secretaris, De voorzitter~ 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541341 

ond erwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.12140 d.d. 21 juli 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

665 
Korte Vest 2 
gemeente Gouda GDA 01 C 4207 

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

Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument is gevestigd op het adres Korte Vest 2a, welk adres bij besluit 37 dd 16 juni 2003 is toegekend en 
dat hierbij het perceel GDA01 C 4207 gedeeltelijk is betrokken . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda , GDA 01 sectie C 4207 gedeeltelijk , zoa ls op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 7 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens deze~ 
Het hoofd van dé Afdeling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



EGB 

□ 

monum 
• 1• 1• 11 monum 

ub 
\ 

_J 

@ 

KORTE VEST 

__,. 
a 
0, 

f; 2579 B( 

dienst: 
Rulmlelljke Ontwlkkoe!Jng 
en Beheer 

afde lin g: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Info rmatie 

beioekadre.s: 
Antwerpseweg 5 
21103 PB Gouda 

L 

omschrijving 

Adres 
Korte Vest 2a 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 4207 gedeeltelijk 
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