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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 19 oktober 2004 nummer CH2004 .568 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Voorwillenseweg 1-3-5, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2334, 2333 en 2332, welk object eigendom is van de heer 

1 en van ------~------------------_. 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Voorwillenseweg 1-3-5 is van belang, omdat: 
1. het een fraai voorbeeld is van een complex van drie woningen in Neorenaissance bouwstijl (o.a. te 
herkennen aan de bakstenen banden, de aanzet- en sluitstenen en de pinakels met obelisken); 
2. het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling en markante 
contouren; 
3. het een rijk gedecoreerde gevel met fraai uitgevoerde details bezit; 
4. de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5. het complex stedenbouwkundig markant gelegen is. 

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

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en dat de eigenaars van de panden Voowillenseweg 3 en 5 geen 
zienswijze te kennen hebben gegeven; 

• het feit dat de eigenaar van het pand Voowillenseweg 1 is gehoord en een zienswijze en bezwaar 
vooraf naar voren heeft gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze 
verwijzen wij naar onze brieven aan voornoemd eignaar kenmerk nummer 2004.1554 (d.d. 30 januari 
2004) en kenmerk nummer 2003.24644/2004 .1554/2004.27933 (d.d. 22 maart 2005), die wij als herhaald 
en ingelast beschouwen; 

• het feit dat aanwijz ing 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; 
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• het feit dat bij restaurati e van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernie _uwing 
2005van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Voorwillenseweg 1-3-5 , kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2334, 2333 en 2332; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buraemeester en wethouders_._voornoemd, 

verzonden: 1 4 APR 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2004.27933, van 1 2 ,i. :)~ 2005 

monu me ntnumm er 785 

plaatse lijke aanduiding: Gouda 
Voorw illens ewe g 1-3-5 

omschrijving van het monument 

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

Blok van drie woningen in Neorenaissance-stijl, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder. De panden 
zijn geplaatst op de rooilijn . De voorgevel van de panden is opgetrokken uit rode baksteen in staand 
verband . In de gevel zijn horizontale banden van gele baksteen aangebracht. Boven alle gevelopeningen 
bevinden zich segmentbogen, met aanzet- en sluitstenen in gele baksteen . Het boogveld is ingelegd in rode 
en gele baksteen . In het gevelvlak zijn de drie afzonderlijke panden duidelijk te herkennen; het linker 
hoekpand (nr .1 ), het middenpand (nr.3) en het rechter hoekpand (nr.5). Elk pand bezit een zadeldak dat is 
gedekt met rode hollandse pannen. De kap van het linker pand (nr.1) is eind jaren zeventig geheel 
vernieuwd. 
De linker voorgevel (nr.1) heeft een schoudergevel met gemetselde trapgevel-profilering en bakstenen 
aanzetstukken . De gevel is versierd met drie pinakels, welke bekroond worden door een obelisk . Onderaan 
de gevel is een witgeschilderde betonnen plint aangebracht. De oorspronkelijke vensters zijn vervangen 
door kunststof ramen zonder onderverdeling. Onder de vensters is een doorlopende , geprofileerde witte 
cordonlijst aangebracht. Het kozijn van de toegangsdeur is terugliggend geplaatst en omvat een gewijzigde 
houten voordeur met roedenverdeling en een bovenlicht met versierd houten kalf . Een hardstenen trede 
vormt de stoep . De vensters op de verdieping zijn voorzien van een gemetselde waterlijst. 

De midden voorgevel (nr.3) heeft een verhoogde lijstgevel met dichte balustrade en bakstenen 
aanzetstukken . De gevel is versierd met drie gele bakstenen kruisjes en twee pinakels, welke bekroond 
worden door een obelisk. Onder aan de gevel is een grijsgeschilderde betonnen plint aangebracht. In de 
eerste bouwlaag bevindt zich, in een nis, de entree . De entree bestaat uit een houten voordeur met 
roedenverdeling en een bovenlicht met een versie rd houten kalf . De entree wordt bereikt via een hardstenen 
trede . Rechts in de gevel zijn twee nieuwe schuifvensters met roedenverdeling geplaatst. 

vervolg van omschrijv ing op pagina's 2 en 3 
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vervo lg van de omschrijving Voorwillenseweg 1-3-5 

Onder de vensters is een doorlopende, geprofileerde witte cordon lijst aangebracht. Op de verdieping is in 
het midden een driestrooksvenster met schuiframen geplaatst. Het middelste venster is iets breder dan de 
twee zij-vensters. Onder het venster is een bakstenen dorpel aangebracht. 

Voorwi/lenseweg 1-3-5 (voorgevel) 

De rechter voorgevel (nr. 5) is gespiegeld aan de linker voorgevel en heeft eveneens een schoudergevel met 
gemetselde trapgevel-profilering en bakstenen aanzetstukken. De gevel is versierd met pinakels, welke 
bekroond worden door een obelisk. Onder aan de gevel is een zwartgeschilderde betonnen plint 
aangebracht. In de eerste bouwlaag bevindt zich, in een nis, de entree. De entree bestaat uit een nieuwe 
houten voordeur met roedenverdeling en een bovenlicht en wordt bereikt via twee betegelde tredes. Als 
enige bezit deze gevel nog de oorspronkelijke kozijnen met een kalf ter hoogte van de gele spekband. 
Rechts in de gevel zijn twee hoge vensters met te openen bovenlichten geplaatst. Onder de vensters is een 
doorlopende dorpel van geglazuurde baksteen aangebracht. Op de verdieping zijn in het midden twee hoge 
vensters met boven-uitzetraam geplaatst. Onder de vensters is een baksten en dorpel aangebracht. 
De linker zijgevel is een blinde gevel, opgetrokken uit gele IJsselsteenljes in staand verband. Aan de 
rechterkant van de gevel bevindt zich een oud, gemetseld rookkanaal. Bovenin de gevelwand zijn een aantal 
eenvoudige muurankers bevestigd. De gevel wordt aan de bovenkant afgesloten door een wit boeibord. In 
het dakschild is een zonnepane el geplaatst. 
De rechter zijgevel is voorzien van wit pleisterwerk met schijnvoegen in een blokverband en heeft links en 
rechts houten geprofil eerde lijsten, waaracht er de hemelwaterafvoer is weggewerkt. Aan beide zijden wordt 
de lijst beëindigd door een houten vergaarbak . De gevel wordt afgesloten door een houten plansiergoot. 
Rechts van de gevel is de zijgevel van de serre te zien, welke eveneens is voorzien van wit pleisterwerk met 
schijnvoegen . Helemaal rechts in de gevel van de serre is een venster geplaatst. Rechts hiervan is weer een 
geprofileerde houten lijst aangebracht. De gevel van de serre springt iets naar voren ten opzichte van de 
zijgevel. 
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vervolg van de omschrijving Voorwillenseweg 1--3-5 

Voorwillenseweg 1-3-5 (achtergevel) 

De achte rgevel van het object bestaat uit drie afzonderlijke topgevels. Alle gevels zijn opgetrokken uit 
baksteen in staand verband. Tegen de achtergeve l van elk pand is een serre geplaatst. Bovenop de serres 
is een houten hekwerk met gesneden spijlen geplaatst. De onderste bouwlaag van de drie panden is door 
dichte begroeiing verder niet waarneembaar. Boven alle gevelopeningen van de tweede bouwlaag zijn 
segmentbogen met kale boogvelden geplaatst. In de top van elke gevel zijn drie eenvoudige muurankers 
bevestigd. De drie gevels worden elk afgesloten door een witte daklijst. 
De linker achtergevel (nr. 5) is wit geschilderd. Op de eerste bouwlaag is links een venster met vastraam en 
luchtrooster geplaatst. Rechts naast dit venster bevindt zich een openslaande deur met venster. Naast de 
deur is een smal venster geplaatst. De eindpannen van het dak vallen over de daklijst heen. 
De midden achtergevel (nr.3) is wit geschilderd en springt iets naar voren. In de eerste bouwlaag is links een 
openslaande deur met venster geplaatst. Naast deze deur is een smal venster geplaatst. Rechts hiervan 
bevindt zich een venster met vastraam en luchtrooster. 
De rechter achtergeve l (nr.1) is ongeschilderd . Op de eerste bouwlaag is links een uitzetraam met 
roedenve rdeling geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich een dubbele openslaande deur met vensters. 
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