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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 19 mei 2005 nummer CH2005 .593 van de Commissie Cultuurhistorie niet 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van de reclamezuil, De la Reylaan / hoek Van 
ltersonlaan, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7882, 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, zoa ls vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object reclamezuil op de hoek van de De la Reylaan met de Van ltersonlaan is van belang omdat: 
1.het door de architectonische vormgeving een kenmerkend voorbeeld is van een reclamezu il uit 
omstreeks 1940; 
2.de zuil nog authentiek en gaaf is; 
3.er van dit type reclamezuil in Gouda voorzover bekend nog maar één bewaard is gebleven; 
4.het in nationaal opzicht een zeldzaam voorbeeld is van straatmeubilair van terrazzobeton van rond 
1940. 

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

• het feit dat de afdeling Vastgoed, optredend namens de gemeente Gouda, schriftelijk is gehoord en dat 
deze heeft aangegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te hebben; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentel ijk 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 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van de reclamezuil, De la Reylaan / hoek Van 
ltersonlaan, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7882; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 S EP 2005 

Burgemeester en wethouders voornoem~ 

~ 

drs. i-\. W.M. de Bever 

verzonden: 2 9 SEP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.20367, van 21 SIP.' 2ffillp 

monumentnummer 827 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Hoek De la Reylaan / Van ltersonlaan, Reclamezuil 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : circa 1940 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : Geen bouwtekeningen aangetroffen in Gouda , Groene Hart Archief , archief Bouw- en 
Woningtoezicht 

Een op de grond staande reclamezuil, in gemeentelijk eigendom , opgebouwd uit meerdere gestapelde 
elementen met een plint, cilindervormig tussendeel waarop aangeplakt kon worden, en een uitkragende 
dekplaat. De plint van ongeveer 20 cm hoog heeft een achthoekige vorm. Het geschuurde oppervlak van de 
plint bestaat uit lichtgrijze cement met een toeslag van kleine lichte steentjes : terrazzobeton. Op deze plint 
zijn drie ringen gemetseld , met een cirkelvormige doorsnede , van gietbeton met grovere kiezelsteentjes en 
een gewassen oppervlak . De dekplaat aan de bovenzijnde bestaat voor zover zichtbaar uit twee delen, die 
beide zijn uitgevoerd in geschuurd lichtgrijze cement met een toeslag van kleine lichte steentjes . De 
bovenste dekplaat is achthoekig van vorm en heeft een achtkantig, licht gewelfd bovenvlak. Langs de 
onderzijde van deze plaat loopt een vrij ondiepe waterlijst. Tussen de dekplaat en het bovenste ringsegment 
is een ring van ongeveer 5 cm breed, eveneens van geschuurd licht terrazzobeton . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div -nummer 556016 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 2005.20367 d.d. 27 september 2005 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

827 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Hoek De la Reylaan / Van ltersonlaan (reclamezuil) 
GDA 01 A 7882 

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

De reclamezuil bevindt zich op een punt waar drie kadastra le percelen aan elkaar grenzen . Intekening op de 
kadastrale kaart laat zien dat de zuil zich bevindt op het perceel A 8117, en niet op het perceel A 7882 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument , behorend bij het gemeentelijk 
monument Reclamezuil op de hoek van De la Reylaan en Van ltersonlaan gevestigd te worden op het 
perceel GDA 01 A 8117 gedee ltelijk zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje. 

De beperking Gemeentelijk Monument die is gevestigd op het perceel GDA01 A 7882 dient te worden 
ingetrokken . 

Afgegeven d.d. 9 februari 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Goud , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq G~b,iet1$ ntwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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dalum 9 februari 2009 

MONUMENTENTEKENING 
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Ruimte lijke Ontwi kkeling 
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Nummer(s) 8117 gedeeltelijk 
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