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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28-06-1990, nr.89.271, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lange Dwarsstraat 35-37, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, m.2768, 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 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
woondoeleinden heeft;
dat het paµd in gebruik is als woning/bedrijfsruimte;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
dat plaatsing op de .µionumentenlijst 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Dwarsstraat 35-37, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2768, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monu;entenlijst.
30UDA,

~1~ AUG.
1990

.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
je secret~
..L..
de tbunremeester./

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.12.885, van
SVH3/320/ AvH

.1 4 AUG.
1990

·· Lijst-als bedoeld m artikel 3, lid 1
-, van de Monumentenverordening .
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Lange Dwarsstraat 35-37 ·
Oorspronkelijke een bedrijfspand met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw,
bestaande uit een beganè grond, een verdieping · én een zolder, dat wordt gedekt door een
mans_ardedak met een gebitumee:J,"d~
.-dakqedekking.
.,
_.;; , ,
De wit_.ges~:µdse voorgeve~ i~ e~D;· door pinakels doorbroken geknikte tuitgevel met een
zwarte ·gepleisterde plint. Deze gevet· staat koud tegen de linker zijgevel,· die is ·opgetrokken
van gele ijsselsteen.
.. . . . . :
. . . .. .
.
Op de begane grorid bevindt zich--·links een deur met bovenlicht, dat voorzien is van een
verticale roede. Rechts hiervan is een dubbele pakhuisdeur, waarvan iedere deur in het
bovendeel drie glasruiten heeft.
De deuropeningen worden · ieder gedekt door een segmentvormige ontlastingsboog met
gepleisterde aanzet- en sluitstenen. In de boogvullingen is een omcirkelde zespuntige ster
aangebracht.
Zowel de begane grond en de eerste verdieping, als de eerste en de tweede verdieping
worden van elkaar gescheiden door een hardstenen waterlijst, die tevèns dienst doet als
onderdorpel van het venster op iedere verdieping, dat in het midden van het gevelvlak ·
geplaatst.
Óp de eerste verdieping is het oorspronkelijke kozijn met twee schuiframen vervangen door
één met openslaande bovenlichten. De vensterafdekking is gelijk aan die van de pakhuisdeur
op de begane grond. Ter hoogte van onder-, tussen-, en bovendorpel zijn gepleisterde
sierbanden.
.
Op de tweede verdieping bestaat het venster uit een driedelig kozijn, waarvan het ~ddelste
raam breder is dan en door een kepervormige afdekking uitsteekt boven de buitenste ramen.
Deze buitenste rarrien hebben een bovenlicht met een verticale roede. De vensterpartij wordt
gedekt door een segmentbogig ontlastingsboog.
:
De gevelbeëindiging volgt in grote lijnen de mansardekap. Bij de eerste knik bevinden zich
twee uitgekraagde pilasters. De top wordt gevormd door een overhoeks uitgekraagde pilaster
met een decoratieve gestucte bekroning.
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