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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 03-04-1990, nr.90.011, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Kleiwegstraat 17, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2560, welk pand 
eigendom is van ______________ ___, is gebleken dat het hier een pand 
betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijge
voegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
woondoeleinden & detailhandel 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 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 Kleiwegstraat 17, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.2560, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 3 o M El 1990 2 O JUNI 1990 
Burgemeester e:rywethouders voornoemd, 
de secretaris, / de bi,rgem~r, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.6506, van 
SVH3/AvH/112 

.30 MEI 1990 

2 0 JUNI 1990 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kleiwegstraat 17 
Woonhuis uit 1871 met gepleisterde tuitgevel, die is voorzien van schijnvoegen. 
Het pand bestaat uit een begane grond en een zolder en is gedekt door een zadeldak: 
voorzien van rode muldenparmen. De begane grond heeft links een deurkozijn met deur 
en ongedeeld bovenlicht en rechts een T-venster. De eerste verdieping is in het mid
den voorzien van een schuifvenster met negenruits roedeverdeling. De topgevel is af
gezet met een iets uitstekende gepleisterde rand. 

Eigenaar: W.Poot 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2560 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

afdruk voor: 
V l;l'l2. sectorhoofd SO, L-6: Gedeputeerde Staten 

t.b.v. afd.R.O., Stedebouw Vl. Ministerie van WVC 
0- sectorhoofd GW vt(° Raad voor het Cultuurbeheer 
0l. afd.Landmeetkunde en kad. "4. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
VS. afd.B.O.B. @. minuut 


