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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.145, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het pand Jer uzalemstraat 11, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sec t ie C, no. 3550, welk pand eigendom is van de gemeente Gouda, i s 
gebleken, dat het hier een pand betreft van bel ang vanwege zijn stedebou wkundige 
en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde 
Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissie uitgebrachte advies ; 

dat het pand ligt i n het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e .o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Openbare en Bijzondere Doeleinden en Wonen heeft; 

dat het pand in gebruik is als jongerensociëteit; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is ; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verander ing 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebrui k niet mogelij k zouden zij n; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenvero rdening ; 

BESLUITEN: 2 3 JAN. 1989 
I. over te gaan tot plaa tsing van het object Jeruzalemstraat 11, kadastraa l 

bekend gemeente Gouda , sect i e C, no. 3550, op de l i jst als bedoeld in arti
kel 3, eer ste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst . 

GOUDA, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secre ta r is, De burgemeester, 

De uitgaande brief !s de uitgaqnde brief is 
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Behoort b1J besluit burgemeester en wethouders van 2 3 JAN. 1989 , no. 20.613 
Plaatselijke aanduiding: Gouda j Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordeninq. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Jeruzalemstraat ll. 

Een voormalige schoolmeesterswoning in traditionele vormgeving uit het derde 
kwart van de 19de eeuw, die bestaat uit een begane grond en een verdieping . . 
Het pand wordt gedekt door een zadeldak met rode opnieuw verbeterde Hollandse 
pannen. 
De voorgevel, een fijngevoegde lijstgevel, is drie vensters breed. Op de bega
ne grond is rechts een decoratieve deur met bovenlicht geplaatst, die gedekt 
wordt door een anderhalfsteens strek. Het bovenlicht is een snijraam, versier< 
met geometrisch motief. Links van de deur hebben twee vensters schuiframen 
met een vijftienruits roedenverdeling. Op de verdieping hebben de drie ven
sters met schuiframen een twaalfruits roedenverdeling. Evenals de deur worden 
alle vensters gedekt door een tweesteens strek. De gevel wordt beëindigd door 
een kroonlijst, waarbij het linker gedeelte eindigt tegen een gemetselde uit
kraging. Het dakvlak heeft ter hoogte van de eerste en derde vensteras een 
houten dakkapel met openslaande ramen, voorzien van een horizontale roede. 
De zijgevel is een verkorte tuitgevel, waarin de schootankers van de verdie
ping- en zoldervloer zichtbaar zijn. Op de begane grond bevindt zich links 
een deur . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 560548 

onderwerp correct ie beperking gemeentelij k monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 20.613 d.d. 23 januari 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

73 
Jeruzalemstraat 11 
gemeente Gouda GDA 01 C 3550 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te z ijn om de volgende reden: 

Op het kadastrale perceel bevindt zich nog een ander monument en enkele panden die geen monument zijn. 
De kadastrale aanduiding had daarom GDA01 C 3550 gedeeltelijk moeten zijn. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Jeruzalemstraat 
11 te worden gevestigde op het perceel GDA 01 C 3550 gedeeltelijk , zoals is aangegeven op bijgevoegde 
kaart 

Afgegeven d.d. 7 april 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, A 
Het hoofd van de afdelina GÊ!biedsontwikkeling , 

gemeent e 
gouda 
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datum 14 april 2009 omschrijving 

MONUMENTEN1TEKENING 

dienst: 
Ruimtel ijke Ontwi kkeling 
en Beheer 

aldellng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

D&zoe1cadres: 
Antwerpsewcg 5 
2803 PB Gouda 

Adres 
Jeruzalemstraat 11 

Kadastraa l bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3550 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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3549 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

fo rmaat: 
A4 

postadr es: 
postbus 1086 
2800 88 Gouda 
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