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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28-06-1990, nr.89.189, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Lange Dwarsstraat 39, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2767, welk 
pand eigendom is van firma Overkanp, Nieuwehaven 179, -2801 Cw Gouda, 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 
woondoeleinden heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk 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 ván het object Lange Dwarsstraat 39, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, ru.2767, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. · vast te stellen de bijgevoegde Monurµentenlijst. 

.. 1 4 AUG. 1990 

Burgemeest~ wethouders voornoemd, 
de secretarfV . d€(burgerneester, 1: 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.12.876, van 
SVH3/323/Av H 

J 4 AUG. 1990 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUME NT. 

Lange Dwarsstraat 39 
Een voormalig kaaspakhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, bestaande uit een 
begane grond en twee verdiepingen, dat wordt gedekt door een zadeldak met rode 
Hollandse pannen. 
De voorgeve l is een tuitgevel met een symmetrische gevelindeling, opgetrokken uit grauwe 
rode baksteen. Op de begane grond is in het midden van de gevel een dubbele pakhuis
deur, met in ieder deur drie glasruiten, aangebracht. Aan weerskanten hiervan bevindt zich 
een venster. Links van het linker venster is een brievenbus van geglazuurde tegels 
aanwezig. ·op beide verdiepingen bevindt zich boven de pakhuisdeur een smaller hijsluik. 
Aan weerskanten van deze luiken bevinden zich eveneens vensters, waarbij die op de 
tweede verdieping korter zijn dan die op de begane grond en de eerste verdieping. Alle 
deuren en vensters worden gedekt door een segmentbogige strek. De vensters op de 
begane grond en de eerste verdieping hebben een waterslag, die doorloopt over de hele 
gevelbreedte . 
De kozijnindeling van de vensters op de begane grond bestaat uit twee verticale stijlen en 
een tussendorpel, waarbij de middelste ramen breder zijn dan de buitenste. Voor de ramen 
zijn tralies aangebracht. 
Op de eerste verdieping bestaat de kozijnindeling uit één middenstijl en tussendorpel. De 
bovenl ichten hebben ieder een verticale roede. Het hijsluik heeft hier één deur met een 
drieruits bovenlicht. 
Op de tweede · verdieping 1s kozijnindeling gelijk aan die van de begane grond. De 
middelste bovenlichten hebben een verticale roede . He t hijsluik heeft één deur met een 
tweeruits bovenlicht. Door het linker bovenlicht steeks een hijsbalk. Onder de gevelaf
dekking, die bestaat uit een rollaag, bevindt zich als decoratie een muizetand. 
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