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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.89.183, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lange Dwarsstraat 45-45a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3213, welk
pand eigendom is van L--------~--------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
woondoeleinden heeft;

de grond waarop het gebouw staat

de bestemming

dat het pand in gebruik is als woning/winkel;
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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Dwarsstraat 45-45,a, kadastraal be~
kend gemeente Gouda, sectie B, nr.3213, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monupientenlijst.
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Lange Dwarsstraat 45-45a
Een voormalige werkplaats met bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een
verdieping en een zolder, dat wordt gedekt door een mansardekap met zwarte Hollandse
pannen.
De voorgevel, een gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw in de trant van de
Amsterdamse School, is ingekast in de zijgevels, die opgetrokken zijn uit gele ijsselstenen.
Op de begane grond bevindt zich in het midden een kozijn met twee openslaande deuren,
die ieder zijn voorzien van twee glasruiten. Boven deze dubbele deur is een bovenlicht met
twee in een driehoekvorm geplaatste roeden aangebracht. Aan weerskanten van de dubbele
deuren bevindt zich een deur met hetzelfde soort bovenlicht. De gehele deurpartij wordt
gedekt door een brede band van gestuct sierbeton.
Op de verdieping bevindt zich in het midden van de gevel een venster met twee tussenstijlen en een kalf, waarbij het middelste raam en bovenlicht breder zijn dan de buitenste. De
bovenlichten hebben ieder twee horizontale roeden. Het venster wordt gedekt door een
dubbele rollaag, waarvan de bovenste laag afwisselend bestaat uit uitspringende staande
koppen en strek.ken. Het venster beeft een gemetselde afzaat.
_ Op de zolder zijn symmetrisch in de gevel twee smalle vensters geplaatst, die voorzien zijn
van ramen inet drie horizontale roeden. De vensterafdekking en afzaat zijn gelijk aan die
op de verdieping. De geveluiteinden hebben ter hoogte van het zoldergedeelte als decoratie
acht iets uitspringende gemetselde lagen. Daarboven springt de gevel ter weerszijden één
steen in.
De gevelbeëindiging bestaat boven de vensters uit een uit de gevel stekende houten
gootlijst met daaronder om en om iets uitgekraagde kantstaande bakstenen. Aan weerskanten van deze gootlijst bestaat de gevelafdekking uit rode gevelpannen.
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correctiebesluit
div-numm er

onderwerp

541352

correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 12.874 d.d . 14 augustus 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

143
Lange Dwarsstraat 45-45a
gemeente Gouda GDA 01 B 3213

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het perceel GDA01 B 3213 is bij een verklaring van verjaring akte deel 21423 nummer 30 dd 13 augustus
2001 samengevoegd met een inpandig deel van het perceel GDA01 B 367. Thans is perceel bekend onder
nummer GDA01 B 3650. Uit de omschr ijving kan worden afgeleid dat de publiekrechtelijke beperking
gemeentelijk monument van toepassing is op het nieuw gevormde perceel GDA01 B 3650.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda , GDA 01 sectie B 3650 , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .
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