VV\\,V\~
· afdruk
voor:
"'1 . weth . Harms

gemeente

'-' 2 , afct . SVH

gouda
Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.H.
Nr.: 344

Vooreensluidendafschrift

code: SVH2/ AvH/18

Paraaf:

_, JUN1not

Datum:

·

BURGEMEESTER EN WETIIOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21-12-1989, nr.89.135, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Blauwstraat 15, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2532, welk pand
eigendom is van -----------------~
., is gebleken dat het hier een
pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de
bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumenten commissie uitgebrachte
advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
woondoel + detailhandel heeft;

Nieuwe Markt e.o.;

de grond waarop

het gebouw staat

de bestemm.ing

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 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:

13 MA~Rî
199û

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Blauwstraat 15, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2532, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen ·je bijgevoegde Ivfonumentenlijst.
GOUDA,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgeip.e~stef-, .~
oe ultgaat'ldebrief "
d0 u1tgaanoe rn1e, 1~
aetekend dOÓf
getekend doorseorêtarls
'

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.344, van
SVH3/ AvH/19

Plaatselijke aanduiding: Gouda

13 M~AR11990

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRlJVING VAN HET MONUMENT.
Blauwstraat 15
Een beneden - en bovenwoning uit 1934, bestaande uit een begane grond en
twee verdiepingen, gedekt door een plat dak.
De voorgevel, gemetseld met diepliggende voegen, is opgebouwd uit een
smal verticaal blok met de ingangspartij. Rechts daarvan is een iets vooruitstekend breder en lager blok.
Het linker gedeelte beeft op de begane grond een dubbel kozijn met twee
teakhouten deuren met daarvoor een stoep van één trede. De deuren hebben
in het midden ieder vier smalle verticale raampjes en een bovenlicht. Het
rechtergedeelte heeft een driezijdige buiten de gevelwand stekende erker
met een venster dat bestaat uit twee middenstijlen en een horizontaal kalf.
De begane grond wordt over de gehele gevelbreedte van de verdieping gescheiden door een brede betonplaat, die fungeert als luifel boven de ingangen en als overdekking van de erker.
Op de verdieping bevindt zich in het linker deel een venster dat wordt afgedekt door een rollaag en voorzien is van een achtruits raam. Rechts is
een rechthoekig uitgebouwd venster, rustend op vier houten consoles. Dit
venster bestaat aan de voorkant uit een breed raam met aan weerskanten en
aan de zijkanten een smal raam. Op de tweede verdieping is links een smal
venster met twee overhoeks geplaatste ramen met ieder zeven horizontale
roeden. De verticale werking van het venster wordt benadrukt door een .middenstijl die onder en boven het venster uitsteekt. In het rechtergedeelte
bevindt zich een venster dat bestaat uit een breed raam met aan weerskanten
e~n smal. Het muurvlak wordt afgesloten door een rij hardgebakken gevelpannen.
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