
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 19.995-'91/ AB 

code: SVH2/370e.AvH 

Voor eensluidend afschrift 

Paraaf: 

ARC~IEP 

afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SV}I M 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 27 augustus 1991, nr.91.053, van de Monu
mentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van 
het pand Kattensingel 57, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nr.1636 en sectie H, 
nr.2701, welk pand eigendom is van -----...----~--------_, 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 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 
heeft; 

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 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; 

BESLillTEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Kattensingel 57, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie H, nr.1636 en sectie H, nr.2701, op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 oktober 1991 

Bur~fn wethouders voornoemd, 
de s~creta-ns~ de bude.meesrer. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.19.995-'91/AB, van 1 oktober 1991 
SVH3/370f.AvH 

Monumentnummer: 186 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kattensingel 57 

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 hetdak 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 rechts een kozijn met een deur in renaissancestijl en 
een bovenlicht. Links ervan zijn twee schuifvensters geplaatst waarvan de bovemamen 
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 bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met rijk bewerkte consoles. In 
het dakschild boven de voorgevel is een dakkapel met on~er- en bovenraam en een 
fronton geplaatst. 

Eigenaar: 1 ____ _ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: H 
Nummer(s): 1636 en 2701 

afdruk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

1. afd.R.O. 7. Gedeputeerde Staten 
2. afd.stedebouw 8. Ministerie van WVC 
3. afd.BWT 9. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.landrn.eetkunde en kadaster 10. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. ----._____ 11. afd.SVN; h 
6. sectorhoofd GW "'i-2. minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 570423 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 19.995-'91 d.d. 1 oktober 1991 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 

186 
Kattensingel 57 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 H 1636 en H 2701 

De in dit beslu it opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het monument bevindt zich uitsluitend op het perceel H 1636. De beperking gemeentelijk monument is dus 
ten onrechte gevestigd op het belendende perceel H 2701. 

besluit: 

Op grond van bovenstaandedient de beperk ing gemeentelijk monument met betrekking tot het monument 
Kattensingel 57 uitsluitend te worden gevestigd op het perceel GDA 01 H 1636, 

Afgegeven d.d. 30 ju li 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 
HP.t hnnfrl v;:in rlP. .::ifrlP.linn r,P.hiPrlsnnt.wikkeling, 

gemeente 
gouda 



monument 
· · · • •

11 monumentlijn 

~~ 
6'9' 

1,;,"=>'I, 

~ 
\.Yó' 

1,;,"=> 

, , 
, , , 

gew. 

gew. 
gew. 

gew. 

gew . 

4 augustus 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dien$l: 
Ruimteli j ke Ontwlkk€1ling 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openbare Rrulmle 
Geo - informatie 

Antwerpseweg S 
2ao3 PB Gouda 

Adres 
Kattensinge l 57 

Kadastraal bekend 
Sectie H 
Nummer{s) 1636 
Nummer{s) 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:200 

formaat: 
A4 

monumentn ummer 


