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• de inhoud van de brief van 27 februar i 2007 nummer CH2007 .504 van de Commissie Cultuurhistor ie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Vlamingstraat 15, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 856, welk object eigendom is van de he:..:e:..:.r~-----
-~ _______ __.en van de heer __________________ ., 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 Vlamingstraat 15 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een woonhuis waarvan de oorspronkelijke constructieve kern en de kap 
dateren uit de achttiende- en de balklagen moge lijk uit de zestiende of zeventiende eeuw; 
2.nog enkele oorspronkel ijke details in het interieur aanwezig zijn en het pand een bouwhistorisch 
interessante ontwikke ling toont; 
3.het een beeldbepalend onderdee l is van de gevelwand van de Vlamingstraat in de binnenstad. 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord , maar dat geen zienswijze is ingediend ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebele id zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het fe it dat bij restauratie van monumentale onderde len de Subsidieverordening Stedelijke Vern ieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie 2003 ; 

Vlamingstraat 15 benw besluit.doe 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Vlamingstraat 15, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda, sect ie D, nummer(s) 856; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 2 2 M E 1 2 
Burgemeester en wethouders voornoemd , 

----
burgemees ter 

, secretaris 

verzonden : 

2 5 MEI 2007 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 498876, van 2 2 M E J 2007 
monumentnummer 860 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Vlamingstraat 15 

omschrijving van het monument 

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

Bouwjaar : onbekend, mogelijk uit de zestiende eeuw, met een in een twintigste eeuw verbouwde voorgevel 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen : geen tekeningen aangetroffen in Gouda , Groene Hart Archief, archief Bouw- en 
Woningtoez icht 

Vlamingstraat 15 
Woonhuis , waarschijnlijk met een achttiende eeuwse oorsprong, grotendee ls uit baksteen opgetrokken op 
een rechthoekige plattegrond in een bouwlaag met zo lder . Het zadeldak , waarvan het voorste deel vanaf de 
openbare weg zichtbaar is, is afgedekt met rode Hollandse pannen . De kapconstructie heeft nog 
oorspronke lijk ogende , achttiende eeuwse onderde len zoals spanten en gordingen. Recent is de kap van 
dakbeschot voorzien tussen de kapconstructie en de pannenlatten . In het interieur zijn meerdere 
plafondbalken met divers geprofileerde houten sleutelstukken waarvan enkele oorspronkelij k ogen. 
De voorgevel aan de Vlamingstraat , mogelijk omstreeks 1920 ingrij pend verbouwd, is asymmetrisch 
ingedeeld , bepleisterd en rood geschilderd. De plint is grijs geschilderd . Rechts is de gevel verbreed. Op de 
begane grond is rechts een entree en links een venster met vierdelig bovenlicht en een metalen latei. Op de 
verdieping zijn twee schuifvensters . In de gevel zijn vier muurankers van de kapconstructie . De inzwenkende 
lijstgevel wordt afgesloten door een houten witgesch ilderde kroonlijst. 
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vervolg van de omschrijving Vlamingstraat 15 

Voorgevel aan Vlamingstraat 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar . Deze uit baksteen opgetrokken gevel is deels 
voorzien van pleisterwerk en geschilderd. In de gevel zij n twintigste eeuwse, recente vensters en deuren . 
De terreinaanleg. Het object maakt aan de voorzijde deel uit van de karakteristieke historische gevelwand . 
De voorgevel aan de Vlamingstraat voegt zich goed in de straatwand en ligt met de rooilijn tegen het trottoir 
van de openbare weg. Achter de woning is en een kleine plaats. 

Detail van de balken Detail van de kapconstructie 
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vervo lg van de omschr ijving Vlamingstraat 15 

Situatie 

Datum foto 's en schouw: juni-o ktober 2006 
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