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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 06-05-1991, nr .91.001, van de Monumen
tencommissie met betrekking- tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Lange Noodgodsstraat 27, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3245, welk 
pand eigendom is van Faan BV, Ingelandslag 45, 2805 DL Gouda, 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 "Baanstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen 
en centrumdoeleinden I heeft; 

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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Lange Noodgodsstraat 27, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie C, nr.3245, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

IL vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUD l)uni 1991 

Burg eestrr Jn wethouders voornoemd, 
de se eta,J.s,// deMgp~er, 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 7 APR 2009 
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.776, va1 11 juni 1991 
SVH3/233.AvH Paraaf: ,__ ______ -J 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 1 g 2. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Lange Noodgodsstraat 27 

Woon/winkelpand uit 1916 bestaande uit een begane grond en een verdieping en voorzien 
van een flauw hellend zadeldak dat is gedekt met rode Hollandse pannen. Het pand is 
voorzien van een rode bakstenen lijstgevel gemetseld in kruisverband die is verlevendigd 
met cremekleurige verblendstenen. 
Op de begane grond bevindt zich een authentieke winkelpui waarin links een etalage en 
rechts een deurkozijn met deur. In de twee bovenlichten loopt een roede als een segment
boog door. Het bovenlicht boven de etalage is voorzien van twee verticale roeden, dat 
boven het deurkozijn van een verticale roede. De pui is voorzien van een gestucte 
borstwering en de zijkanten zijn afgezet met pilasters. Die pilasters zijn aan de onderzijde 
bekleed met decoratief stucwerk en gemetse ld met cremekleurige verblendstenen waarin ter 
verlevendiging bruine geglazuurde verblendstenen zijn geplaatst. De bovenzijden van de 
pilasters worden afgesloten door decoratieve gestucte blokken. De bovenzijde van de pui is 
afgesloten door een stalen latei voorzien van drie rozetten en een geprofileerde lijst. 
De verdieping heeft een gekoppeld venster met twee ongedeelde onderramen en twee 
bovenramen voorzien van een acbtruits roedenverdeling. Het venster wordt gedekt door 
een segmentboog. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk waarin cremekleurige 
verblendsteen is verwerkt. De aanzet- en sluitstenen van de boog zijn eveneens in 
cremekleurige verblendsteen uitgevoerd. 
De gevel is aan de bovenzijde voorzien van een drietal tandlijsten . Aan de zijkanten 
bevinden zich op deze hoogte twee uitmetselingen. Elk van beide uitmetselingen rust op 
twee cremekleurige verblendstenen die als kraagstenen fungeren. De rechter uitmetseling is 
voorzien van een gestucte pyramide-achtige bekroning . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een ver uitstekende houten lijst die rust op 
vier klossen. 
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