
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 2586 

code: SVH2/ AvH/10 

f-1l\V~T 

a f dr uk voor: 
v1. weth . Harms 
v2. afd . SVH 

~ l -c..9S3 . l 

Voor eensluicJend af5 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; / 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89155, van de Monumenten
commissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Vrouwesteeg 35, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.437, welk pand 
eigendom is van de gemeente Gouda, is gebleken dat het hier een pand betreft van belang 
vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumenten
lijst alsmede in 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 doelmati~ gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Vrouwensteeg 35, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.437, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van 
de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Burgemeester en wethouders voornoemçl;. -
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de uitgaande brief is De ultga~lide brief Ie 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2586, van 
SVH4/ AvH/11 

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

OMSCHRDVING VAN HET MONUMENT 

Vrouwestee~ 35 
Een woonhuis, bestaande uit een pegane grond en een zolder die wordt gedekt door 
een zadeldak met rode Hollandse pannen. 
De voorgevel is een klokgevel met hoofdgestel uit het vierde kwart van de 19de eeuw 
opgetrokken van fijn gevoegde grauwe baksteen. Op de begane grond is links een deur 
met bovenlicht aangebracht en rechts hiervan een breed venster met schuiframen die 
beiden worden gedekt door een aan de onderkant licht gebogen strek. De bovenlichten 
van de deur en het venster hebben een verticale roede. De deur heeft twee ruiten met 
decoratief gietijzeren smeedwerk ervoor. 
Op de verdieping bevindt zich in het midden van de gevel een klein venster met stolp
ramen die een horizontale roede hebben. Het venster wordt gedekt door een strek. Aan 
weerskanten van deze strek is een sieranker aanwezig. 
De gevel, die is afgedekt met een uitgekraagde rollaag, wordt bekroond door het iets 
vooruitstekende hoofdgestel. 
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