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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN .GOUDA;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 06-05-1991, nr.91.023, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Fluwelensingel 71, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nr.6629, welk pand
eigendom is van de beer -----------~---------'
is gebleken dat
het bier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige
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 Klein Amerika;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen
!heeft;
dat het pand in gebruµc is als woning;
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 Fluwelen.singel 71, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie A, nr.6629, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUD

juni 1991
eester /4n1wethouders voornoemd,
etarii
de b,Hrg_e~ster,

J/

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.769-'91, van 11 juni 1991
SVH3/224.AvH

Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Fluwelensingel 71
Woonhuis uit 1921 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit rode baksten~n gevels gemetseld in kruisverband en zadeldaken
gedekt met rode tuiles-du-nord pannen. De borstwering van de begane grond is aan de
bovenzijde afgesloten door een rollaag en, onder de vensters, verrijkt met verticaal
metselwerk. Boven alle gevelopeningen zijn verticaal gemetselde strekken geplaatst. In de
borstwering van de eerste verdieping zijn twee rollagen gemetseld. · De verschillende
topgevels zijn aan de bovenzijde afgezet met rollagen en tandlijsten.
Voorgevel
.
Op de begane grond is links een ingangspartij geplaatst die bestaat uit een kozijn met
authentieke deur, twee smalle zijramen en drie bovenlichten. De entree is voorzien van
hardstenen treden, dorpel en neuten. Rechts bevindt zich een venster met een ongedeeld
onderraam en twee klapramen erboven.
In de borstwering van de eerste verdieping zijn links verdiepte velden gemetseld.
Het linkerdeel van de verdieping is voorzien van siermetselwerk . en wordt aan . de
bovenzijde afgesloten door een houten gootlijst. De linkerpenant loopt nog iets naar boven
door. Boven de gootlijst verrijst een dakkapel met twee klapramen. Het rechterdeel van de
verdieping wordt bekroond door een topgevel die is voorzien van een venster met
ongedeeld onderraam en twee klapramen erboven . De top is verrijkt met siermetselwerk en
een klein driehoekig afgesloten raam. De rand is afgezet met gevelpannen.
zie vervolgblad SVH3/224.AvH

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar:
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gem eente: Gouda
Sectie: A
Nummer(s) : 6629

afdruk voor:
1. afd.R.O.
7. Gedeputeerde Staten
2. afd.stedebouw
8. Ministerie van WVC
3. afd.BWT
9. Raad voor het Cultuurbeheer
4. afd.landmeetkunde
en
kadaster
10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
.
.
5. afd.B.O.B.
11. afd.SVH
'--12. minuut
6. sectorhoofd GW

/

Vervolgbijlage bij SVH3/224.AvH
Ho ek
De rechter hoek van het pand is afgeschuind en op de begane grond is een venster met
ongedeeld onderraam en ongedeeld klapraam erboven geplaatst. Het metselwerk is op de
hoeken recht doorgezet waardoor een .soort tandlijst ontstaat. Het venster van de begane
grond wordt omgeven door de trapsgewijs uitgemetselde consoles van de erker op de eerste
verdieping. De drie gevels van de erker bezitten ieder een venster met ongedeeld ond erraam
en erboven een klapraam. De erker is aan de bovenzijde afgesloten door een bouten
gootlijst en voorzien van een eigen tentdak dat is gedekt met rode leipannen en een rode
piron.
Zijgevel
De zijgevel !s .symmetrisch van opzet en bezit twee topgevels en een met een bouten
gootlijst afgesloten middendeel. De begane grond heeft uiterst links een blinde nis, in het midden twee vensters met
ongedeelde onderramen en erboven klapramen en uiterst rechts een blind e nis. Op <le
verdieping zijn twee blinde nissen geplaatst. Beide topgevels zijn verrijkt met siermetsel ·· ~ik
en afgezet met gevelpannen. In het midden is de verdieping verrijkt met siermetselwen, èn
verdiepte velden. Boven de houten gootlijst is een dakkapel geplaatst met twee klapramen.
Acptergevel
De begane grond is links voorzien van een groot ingebroken kozijn met openslaande deuren
en rechts van een recente houten uitbouw. Op de verdieping is links een groot kozijn
geplaatst waarin twee deuren met klapramen erboven en ervoor een balkon. Rechts bevindt
zich een kozijn P1et twee openslaande ramen. Het linkerdeel van de gevel wordt bekroond
door een topgevel waarin siermetselwerk en een klein driehoekig afgesloten ra am. Re chts is
de gevel afgesloten door tandlijsten.
Tuinmuur
De tuinmuur die in het verlengde van de zijgevel ligt is ter plaatse van de voormalige
uitbouw nieuw opgemetseld. Het resterende deel van de tuinmuur dateert uit de bouwtijd en
is door middel van uitgemetselde bakstenen verlevendigd.
(

1

