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Paraa•I--

• de inhoud van de brief van 11 juli 2003 nummer CH2003.530 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 32, hooiberg, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 4753, welk object eigendom is van Gemeente 
Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Bloemendaalseweg 32, hooiberg, is van belang, omdat: 
1) het object nog grotendeels gaaf is; 
2) het behoort tot een rijksmonument ; 
3) het een onlosmakelijk geheel met het hoofdgebouw met agrarische functie vormt; 
4) het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda ; 
5) het een van de weinige nog aanwezige hooibergen in Gouda is; 
6) het, evenals het hoofdgebouw , een rieten bedekking heeft ; 
7) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor wordt opgesteld . 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en geen bezwaar maakt tegen aanwijzing ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota ; 

" het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Monumentenverordening ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van het object Bloemendaalseweg 32, hooiberg 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s ) 4753 ; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van O 2 O EC 2003 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 0 3 O EC 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.18206, van - 2 DEC. 2003 

monumentnummer 749 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 32, hooiberg 

omschrijving van het monument 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Deze hooiberg bestaat uit drie stalen roeden met daart.ussen een rieten zeshoekige kap met een zinken 
punt. Op dit moment is de hooiberg omgeven door rieten matten en gaas. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. M 

4753 
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voorbereiding beheer 
landmeetk unde en kadaster 

legenda kadastrale gemeente : gouda 

2134 perceelnummer seclie M 
25 huisnummer 

- topografie 

- kadastrale grens 

perceelnummer(s) ___Á,77 S:: .;, 

schaal / . ' /C)OC:, 

Copyright landmeetkunde en Kadaster. datum 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2003 .18206 d.d. 2 december 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

749 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Bloemendaalseweg 32, hooiberg 
gemeente Gouda GDA 01 sectie M 4753 

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

Omdat het perceel M nummer 4753 een zeer groot perceel is, dat om een woonwijk heen ligt, dient de 
objectbelemmering beperkt te worden tot dat deel van het perceel waar het monument op ligt. Door middel 
van bijgevoegd kaartje is met een geel vlak aangegeven om welk gedeelte het gaat. In dit gedeelte zijn de 
contouren van de complexdelen van het rijksmonument dat op hetzelfde perceel ligt, in roodbruin 
uitgespaard. 

besluit: 
Op grond van bovenstaande : 

De publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument, met betrekking tot het gemeentelijk monument 
Bloemendaa lseweg 32, hooiberg, is van toepassing op het kadastrale perceel bekend GDA 01 sectie M 
4753 gedeeltelijk (zie bijgevoegde kaart) 

Afgegeven d.d. 12 februari 2007. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders vzn G ~ 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdepn~epi dsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



a ap,11200a 

d:atum 

projectstatus: 

dienst: Ruimteli j ke project : 
Ontw ikkeling en Beheer Bloemendaalseweg 32 

afdeling: Beheer 
Openbare Ruimte 

Antwerpseweg ~ 
bHOOkadrt!s: w 
2803 PB Gouda !,/"J 

gemeente 
gouda 

Monumenttekening 

Onderdeel : 
Gemeente Gouda 
Sectie M 
4753 gedeeltelijk 
proJec nummer : 

749 

• • 

0 

• 
• • • 

3795 

omschrijving 

te eningnummer: 

37-94 

JR 

... ... 
"' CII 
"' ,, 
C ëii CII 
.:.: i 2! 

schaal : 
1:500 

:,;_ 
CII 
en ,, 
CII 
0 
en 

formaat: 
A4 


