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Datum:_

1 JUN700frÎ

Paraaf
:

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 oktober 1989, no. 89289, van
de Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumentenlijst van het pand Lage Gouwe162-164, kadastraal bekepd gemeente Gouda,
sectie 8, no. 3285, 1velk pand eigendom is van ._ ____________
_
is gebleken, dat het hier een pand betreft
van belang vanwege zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals
weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de monumentencommissie uitgebrachte advies;
dat het pand ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
Wonen I heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doel matig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

2 3 JAN
, 198i

over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe162-164, kadastraa l
bekend gemeente Gouda, sectie 8, no. 3285, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

~II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.

1

URGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VOORNOEMD,
De burgemeester,

"M

Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 2 3 JAh. \~J@~ , no. 20. 578
Plaatselijke
aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
A'à~\t\

!

OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Lage Gouwe162-164.
Woonhuis met wit gepleisterde lijstgevel uit het begin van de twintigste eeuw
en in de specie getrokken voegen bij wijze van natuursteenimitatie.
De gevel
is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst gedragen door vier conles. Het pand bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen en heeft een
plat dak.
Links op de begane grond bevindt zich een venster met tussendorpel en ongedeelde ramen en in het midden een kozijn met twee pakhuisdeuren. Boven het
venster en het deurkozijn is ter ondersteuning een stalen balk aangebracht.
Rechts bevindt zich de ingangsdeur. Omhet deurkozijn is een geprofileerde
lijst met aan de bovenzijde een segmentboogvormaangebracht. In het midden
van de boog bevindt zich een akroterie. Het deurkozijn bevat een deur en ongedeeld bovenlicht.
De begane grond en de verdieping zijn van elkaar gescheiden door een geprofileerde waterlijst die tevens als lekdorpel van de drie vensters van de eerste
verdieping dient. De drie schuifvensters van de eerste verdieping hebben ongedeelde ramen.
·
De tweede verdieping is voorzien van drie schuifvensters met ongedeelde ramen
en geprofileerde lekdorpels. In de borstwering van de tweede verdieping zijn
onder de drie vensters drie verdiepte rechthoekige blinde velden met rustica
aangebracht.
Boven alle gevelopeningen met uitzondering van de ingangspartij zijn met
behulp van schijnvoegen strekken aangegeven.

KADASTRALE
TENAAMSTELLING
Ei genaar: •---~----------.....,i
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE
AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie:
B
Nummer(s):
3285

/MINUUT

Afschrift voor:
fl/3.sectorhfd.SO,t.b.v.
afd.
R.O., BWT,Stedebouwk.
4. Sectorhfd.Gemeentewerken
5. Landmeten+ kadaster.

6. BOB
7.

afd. VCW.

8.
9.
10.
11.

Gedeputeerde Staten
Ministerie van WVC
Monumentenraad
Rijksdienst voor de Monumentenzorg

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

541344
correctie beperking gemeentel ijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 20.578 d.d. 23 januari 1989 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeentelijk Monument '
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

81
Lage Gouwe 162-164
gemeente Gouda GDA 01 8 3285

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 B 3285 is op 7 september 1990 gesplitst in de percelen GDA01 B 3345 en GDA01 B
3346. Het perceel GDA01 8 3346 is op 17 maart 1994 wederom gesplitst in GDA01 B 3457 en een gedeelte
dat is samengevoegd met GDA01 B 3284, thans nummer GDA01 B 3455.
Uit de beschrijv ing van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk
monument enkel betrekking heeft op het perceel GDA01 B 3345 en dat de publiekrechtelijke beperk ing
gemeentelij k monument niet van toepassing is op de percelen GDA01 B 3457 en GDA01 B 3455
gedeeltelijk . Tevens is het adres Lage Gouwe 164 bij besluit 43 dd 27 januar i 2005 ingetrokken ..

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B 3345, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .

Hoogachtend ,
Burgemeest.efêrïw
Jthouders van Gouda,
namens d ~en, /
HF>thnnfrl Î.:in I=- rlF>ling Gebiedsontwikkeling ,

gemeente
gouda
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monument
monumentlijn
JR

omschrijving

30jut i 2008

get.

gez.

MONUMENTENTEKENING
diens t:

RuimtellJke Ontwikke-ling
en Beheer

schaal:

Adres

Lage Gouwe 162 en 164

""'

afdeling:
Beheer Openbare Ru'lm ta
Geo • lnformat ie

be-toe kadres :
Antwer pseweg 5
230 3 PB Gouda

po s tadres:
poslbus 1086
2300 88 Gouda
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Sect ie
B
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