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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 05-06-1990, nr.89.258, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Lage Gouwe 184, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2693, welk pand 
eigendom is van ----~--~--------------- is gebleken dat 
het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergege-
ven op de bijgevoegde Monumentenlijst 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 
II heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning/bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het pand matig 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 Lage Gouwe 184, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.2693, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 0 3 JUU 1990 
l;kµ-gemeester en wethouders voornoemd, 
áel secretaris. de hmP-eme~st~r. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.459, van O 3 JULI 1990-
SVH3/220/AvH 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Lage Gouwe 184 
Een deels tot bedrijfspand verbouwd woonhuis, bestaande uit een begane grond, een 

verdieping en een mezzanino, dat wordt gedekt door een schilddak met verbeterde Holland 
,e pannen. 
De voorgevel is een witgepleisterde 19de eeuwse lijstgevel, die staat voor een oudere 

Jouwmassa. De in specie getrokken voegen ter hoogte van de vensterdorpels en de schijn 
strekken boven de deur- en vensteropeningen suggeren de aanwezigheid van natuurstenen 

banden. 
Op de begane grond bevindt zich rechts een deur met een relatief hoog kalf en bovenlicht. 
Links van deze deur is, ter plaatse van een vroeger venster, een brede pakhuisdeur met 

Jovenlicht ingebroken. Op de verdieping zijn twee schuifvensters met ongedeelde ramen 
geplaatst. Op de mezzanino bevinden zich hierboven twee horizontaal geplaatste vensters, 
füe voorzien zijn van ramen met één verticale roede. De gevelbeëindiging bestaat uit een 
~envoudige gootlijst, die rust op vijf gootklossen. 
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