
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling. 
Afd. SVH. 
No. : 2590 

1/VlMÀu__-LA}-
af dr uk voo r: 

Jl. wet h .Har ms 
2 . a fd. SVH 

telefax 0 1820 - 88464 

Voor eensluidend atsci 
- 1 JUN 2006 

Datum: 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31 januari 1990, 
no. 89 .151, van de Monumentencommissie met betrekking tot het 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het pand 
Vrouwesteeg 29, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 

90. welk oand eigendom is van -----:--~---:-~------ ,,- ___..___. _____ is gebleken, dat het hier een pand be reft van 
belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven 
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de 
monumentencommissie uitgebracht 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 doelmatig ge 
bruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is ge
houden met de gebruiksmogeli j kheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUIT EN: 15 MEt 1990 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Vrouwesteeg 29, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 1190, op de 
l ijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 

Buroemeesti:tr 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2590, van 
SVH4/AvH/15 

2 7 f t.ti, 199û 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT 

Vrouwestee& 29 
Een woning, bestaande uit een begane grond en een zolder die wordt gedekt door een 
zadeldak met rode Hollandse pannen. 
De voorgevel voor het woonhuis en het steeggedeelte is in het laatste kwart van de 
19de eeuw in één geheel opgetrokken uit gele Usselsteen. Het woonhuisgedeelte heeft 
een afgeknotte klokgevel terwijl de gevelbeëindiging van het steeggedeelte uit een 
in-en uitzwenking bestaat waarbij de huidige gevelindeling dateert uit het begin van 
de 20ste eeuw. 
Het woonhuisgedeelte heeft op de begane grond boven een gepleisterde plint links twee 
vensters met schuiframen en rechts een relatief smalle deur met bovenlicht. Alle boven
lichten hebben eenvoudige glas-in-lood-decoratie. Deur en vensters worden gedekt door 
een strek van rode baksteen met in het midden een sluitsteen van grotwerk. Rechts van 
de smalle deur bevindt zich een bredere deur die toegang verschaft tot een overdekte 
doorgang welke wordt gedekt door een rollaag van rode baksteen. 
Op de verdieping is in het midden van de afgeknotte klokgevel een venster met schuif
raam geplaatst die eveneens wordt gedekt door een strek van rode baksteen. Ter hoogte 
van het blokeel en de gordingen zijn schootankers aanwezig. 
De totale gevelwand wordt gedekt door een iets uitgekraagde rollaag van rode baksteen 
Het klokgeveldeel wordt beëindigd door een zware vooruitstekende kroonlijst. 
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