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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 27 augustus 1991, nr.91.051, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van
het pand Kattensingel 56, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nr.1635, welk pand
eigendom is van ~---.-----~-~--~--c-.....,..._____.
is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige
aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede in het door de ·
1
monumentencommissie uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Nieuwe Park e.o.";
dat volgens dit bestemmin gsplan 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 redelijk is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verande ring 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 56, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie H, nr.1635, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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B{gem e_est~f en wethouders voornoemd,
de secretarii'.
de bllrge~r,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.19.993-'91/ AB, van 1 oktober 1991
SVH3/370c.AvH
Monumentnummer: 185
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening .

Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Kattensingel 56

Woonhuis uit het laatste decennium van de negentiende eeuw met een bakstenen lijstgevel
en een mansardedak. Het schild boven de voorgevel is gedekt met zwarte Hollandse
pannen en de rest van het dak met rode Hollandse pannen. Het pand bestaat uit een
begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Op de begane grond die is voorzien
van een hardstenen plint bevindt zich links een kozijn met een deur in renaissancestijl en
een bovenlicht. Rechts ervan zijn twee schuifvensters geplaatst waarvan de bovenramen
voorzien zijn van glas in lood.
Tussen de begane grond en de eerste verdieping is een gestucte waterlijst geplaatst. De
verdieping is langs de zijkanten afgezet met stucwerk waarin schijnvoegen zijn aangegeven .
Alle kozijnen hebben segmentboogvormige bovendorpels en boven de kozijnen zijn
segmentbogen gemetseld die zijn voorzien van akroteria.
De gevel is aan de bovetizijde afgesloten door een kroonlijst met rijk bewerkte consoles. In
het dakschild boven de voorgevel is een dakkapel met onder- en bovenraam en een
fronton geplaatst.
Het pand heeft een blinde linker zijgevel.
Interieur
De kamers-en-suite op de begane grond zijn beide voorzien van een stucplafon d waarin
een rijk beschilderd relief in het midden is aangebracht en de hoeken met plantemotieven
zijn gedecoreerd . Het middenstuk in de voorkamer is voorzien van bandwerk in neorenaissancestijl. Beide kamers bezitten nagde originele zwart marmeren schouwen. Dit geldt
ook voor de kamers-en-suite op de verdieping.
Het hang- en sluitwerk is nog vrijwel in takt. In het trappenhuis op de eerste verdieping is
een roosvenster geplaatst.
KADAS1RALE TENAAMSTELLING
Eigenaar: mevrouw l._______
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde :

_.1

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie : H
Numrner(s): 1635
afdruk voor:
1. afd.R.O.
7. Gedeputeerde Staten
2. afd.stédebouw
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.
_
ll. afd.5-\fH S V/1
6. sectorhoofd GW
~minuut

