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• de inhoud van de brief van 7 januari 2010 nummer CH2010.501 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van het object Koster Gijzensteeg 8, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C 3979 gedeeltelijk , C 3984 A 1 geheel en C 3984 A3 gedeeltelijk, welk 
object eigendom is van de heer _______________ en van Van de Kam 
Monumenten B.V., Varkensmarkt 15 te Amersfoort , 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 selectiecriteria voor Gemeenteli jke monumenten en 
Gemeentelijke monumenten van Jongere Bouwkunst, zoals vastgeste ld in de Nota Cultuurhistorie 2004, 
bijlage 8, als volgt gewaardeerd is: 
'Het object Koster Gijzensteeg 8 is van belang omdat: 
1) het een woonhu is/pakhuis is uit het begin van de twintigste eeuw, karakteristiek voor de Goudse 

binnenstad vanwege de combinatie van opslag/werkplaats met wonen ; 
2) de gevelindel ing evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn ; 
4) het pand zich goed voegt in de straatwand en vanwege zijn ligging in de zichtas vanaf Achter de 

kerk. 

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

• het feit dat verandering van het beschermde object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik ervan in 
principe mogelijk blijft na aanwijzing als gemeentelijk monument; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebeleid 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 Vero rdening.inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing als gemeentelijk monument van het object Koster Gijzensteeg 8, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C 3979 gedeelte lijk (zoals aangegeven op bijgevoegde kaart), C 3984 A1 
gehee l en C 3984 A3 gedeeltelijk 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

, burgemeester W.M. Cornelis 

, secretaris Drs. L.A.M. BaKl\~r 

verzondefi :6 MRT 2010 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschr ift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorz ien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag, om het treffen van een voorlop ige voorziening verzoeken. 
Voor de behandel ing van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt 
ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 501917, van 9 MRT 2010 

monumentnummer 868 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Koster Gijzensteeg 8 

omschrijving van het monument 

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

Woonhuis/pakhu is uit het begin van de 20e eeuw bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. 
Het pand bezit een rode bakstenen voorgevel op een laag gecementeerd plintje, heeft een afgeknotte 
tuitgevel en bezit een gezamenl ijke kap met het rechterbuurpand . Het betreft een afgeknot schilddak . 
De begane grond bezit links een breed kozijn met een recente deur, raam en bovenlicht. Rechts daarvan 
bevinden zich twee schuifvensters . 
De verdieping heeft links een schuifvenster , daarnaast een opening met Franse naar binnen draaiende 
deuren met Frans hekwerk en een bovenlicht. Naast deze deuren zijn twee T-vensters geplaatst. 
De zolder heeft dezelfde indeling als de verdieping . De vensteropeningen zijn echter kleiner en bevatten 
tweeruits draairamen . 
Boven alle oorspronkelijke gevelopeningen zijn strekken gemetseld . De brede opening op de begane grond 
heeft een gemetselde rollaag. 
Alle schuifvensters hebben een vierruits onderrraam en een tweeruits bovenraam . 
De gevel is grotendee ls begroeid . 

vervolg van omschrijving op pagina 2 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van eripacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Van de Kam Monumenten B.V., Amersfoort; 
dhr _________ ___ 

Gouda 

C 

3979 gedeeltelijk ( zie bijgevoegde kaart), C 3984 A 1 geheel en C 3984 A3 
gedeeltelijk 
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datum 11 Januari 2010 omschrijving get. gez. 
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