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Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98. 707, van de Monumentencom

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

Veerstal 22, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(sl 3469, welk object 

eigendom is van de he er ':..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..:.-:.:.:.:.:.:.:.-:.-:.:.-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:_--------~----" 
- en van de heer __________________ ..... , 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 Veerstal 22 is van belang omdat: 

11 het een winkel-woonhuis is met een oude kern en gevels uit het eind van de achttiende 

eeuw, of het begin van de negentiende eeuw is; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3) 

41 
de detailleringen overwegend intact zijn; 

het pand 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 Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als kantoor; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing .c_:ip 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 Veerstal 22, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3469, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wetho~ voornoemd, 
de secretaris, de 9cfrgerij~ster, 

ç ,,. 
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gemeente 
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bezoekadres : 
gebouw buyteneri 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postb us 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 l~t ____________ . __ ....,._ ____ . 

r----,N-G-EK_O_M--EN,_ SECTOR~ ~ 0 . 
Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

2 0 AUG. 1990 Naar: .Vetz.:. 

Afdoén voor: 

Onderwerp: 
Veerstal 22 

11111111111 
tel ./doorkiesnr.: 
588253 

datum: 1 8 AUG. 1998 

Geacht college, 

Inleiding 

98.018778 
Ons kenmerk: MC98.707 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Veerstal 22 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 Veerstal 22 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 15 juni 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies 
( over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Op dit perceel is bebouwing bekend sinds 1486. In de periode 1583-1587 stond het pand bekend als 
"'t Coolschepel" en in de periode 1622-1725 als "de Koevoet". 
Het huidige pand kwam aan het eind van de achttiende of het begin van de negentiende eeuw tot 
stand en werd in 1951 verbouwd, waarbij waarschijnlijk de winkelpui werd gewijzigd. 

Beschrijving 
Winkel-woonhuis uit het einde van de achttiende of begin van de negentiende eeuw . Het bestaat uit 
een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en bezit een gepleisterde klokgevel met 
schijvoegen en -strekken en heeft een zadeldak met rode betonpannen. 
De pui bestaat uit een breed kozijn met in het midden een deur en een bovenlicht met achtruits 
roedenverdeling en aan weerszijden een venster waarvan het onderraam een twintig- en het 
bovenraam een tienruits roedenverdeling hebben. Onder de vensters bevindt zich een borstwering 
met hardstenen beplating. Ter hoogte van kalf en wisseldorpels is een brede houten luifel op klossen 
aangebracht met een ongeprofileerde lijst. De pui wordt aan de bovenzijde afgesloten door een 
geprofileerde puilijst. 
De verdieping bezit twee schuifvensters waarvan de onderramen een twaalf- en de bovenramen een 
achtruits roedenverdeling bezitten. 
De zolder is voorzien van een schuifvenster waarvan het onderraam een zes- en het bovenraam een 
drieruits roedenverdeling bezitten. De onderste drie ruitjes van het onderraam zijn dichtgezet en in het 
linker is recent een ventilator geplaatst. 
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t5e topgevel is afgezet met een gestucte band en wordt bekroond door een geprofileerde kroonlijst. 

Waardering 
Het object Veerstal 22 is van belang omdat: 
1] het een winkel-woonhuis is met een oude kern en gevels uit het eind van de achttiende eeuw, 

of het begin van de negentiende eeuw is; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen overwegend intact zijn; 
4) het pand 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 gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Hoog achtend, 

tpè's~ _retaris, De voorzitter, _,,,,,,... 


