ARCHIEF

gemeente
gouda

afdruk voor:
1. weth .Melaard
2. afd.SVH

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.H.
Nr.: 4654-'91
code: SVH2/84 .AvH
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A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11-02-1991, nr.90 .019, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Kattensingel 28, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nr.1586, welk pand
eigendom is van de heer -~-,=
-- -~-~ ~~ ~ ' is
gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonisc e 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 Nieuwe Park e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen I
beeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand slecht 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 Kattensingel 28, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie H, nr.1586, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

IL

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.4654, van
SVH3/85.AvH

26 maart

1991

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

Plaatselijke aanduiding: Gouda
OMSCHRIJVING

VAN HET MONUMENT.

<attensini:!el 28
Woonhuis uit 1906 bestaande uit een begane grond met een zolderverdieping en voorzien
i1an een bakstenen lijstgevel die is verrijkt met gepleisterde speklagen. Het pand heeft een
adeldak dat is gedekt met rode Hollandse pannen.
De begane grond is voorzien van een gepleisterde plint. De borstwering is aan de bovenzijde
afgesloten door een waterlijst die tevens dient als lekdorpel voor de erboven gelegen
vensters. Links is een deurkozijn geplaatst waarin zich een authentieke deur voorzien van
)meedwerk bevindt alsmede een ongedeeld bovenlicht boven een geprofileerd kalf. Rechts
)evinden zich twee schuifvensters.
lfussen de begane grond en de verdieping is een waterlijst aangebracht die tevens dient als
ekdorpel voor de twee er boven gelegen schuifvensters.
Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen geplaatst. De bogen hebben gepleisterde
aanzetstenen en in het midden zijn ze voorzien van een gepleisterde akroterie .. De boogveljen zijn gepleisterd en gedecoreerd.
De gevel is aan de zijkanten, ter hoogte van de bovendorpel van de laatstgenoemde vensters
Deëindigd en voorzien van gepleisterde klauwstukken. Het middendeel van de gevel gaat
verder omhoog en is aan de bovenzijde afgesloten door een fries dat is gevuld met
)iermetselwerk waarin gele baksteen is verwerkt en een kroonlijst die is omgekornist.
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

560549

correctie beperk ing gemeente lijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 4654-' 91 d.d. 26 maart 1991 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal percee l

170
Kattensingel 28
gemeente Gouda GDA 01 H 1586

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het kadastrale perceel is een groot perceel met veel onbebouwd terrein achter het monument. De
perceelsaanduiding had daarom moeten zijn H 1586 gedee ltelijk. Bovendien is het perceel nadien
opgesplitst is de percelen GDA01 H 3150 en 3151. De beperking is uitsluitend van toepassing op het perceel
GDA01 H 3151.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kattensingel 28
te worden gevestigd op het perceel GDA 01 H 3151.

Afgegeven d.d. 7 apri l 2009.
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