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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.139, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Kleiweg 7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3199, welk pand
eigendom is van Exploitatiemaatschappij Zeebeleg B.V., postbus 301, 2400 AH Alphen a/d
Rijn, 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 "Nieuwe Markt e.o.";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming '_'Wonen
en centrumdoeleinden" heeft;
dat het pand in gebruik is als winkel en woonruimte;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk tot matig 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 Kleiweg 7, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, nr.3199, op de lijst als bedoeld m artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

Gez. ·
n wethouders voornoemd,
de burgemeester,

ARCJi.D.k;.Q.i'
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.172-'92, van
SVM3/214RR.MK

3 O MAMT
1993

Monumentnummer: 254
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Kleiweg 7
Winkel/ woonhuis van rond 1910 bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en
een zolderverdieping. Het pand is voorzien van een bakstenen tuitgevel geheel in de stijl
van de Art D eco. Aan beide zijkanten van de gevel lopen twee uitspringende zandstenen
penanten omboog die zijn bekroond door gedecoreerde zandstenen consoles die boven de
gevel uitsteken.
Het pand bezit een zadeldak gedekt met zwarte kruispannen evenwijdig aan de straat
waarop aan de voorzijde, haaks op de straat, een kort zadeldak naar de topgevel loopt en
aan de achterzijde haaks op de straat een zadeldak aansluit.
De begane grond bezit over de breedte van het hele pand een winkelpui uit de jaren
twintig in de stijl van de Art Deco. De deels zandstenen, deels zwart granieten penanten
en de houten lijst aan de bovenzijde van de pui zijn rijk gedecoreerd. De pui-invulling is
van recente datum.
De eerste verdieping is voorzien van drie schuifvensters waarvan de bovenramen voorzien
zijn van drie verticaal, vlak bij elkaar, geplaatste roeden en een getoogde bovendorpel
hebben. Erboven zijn segmentbogen gemetseld. Aan weerszijden van de wisseldorpels en de
bovendorpels zijn zandstenen blokken geplaatst.
Tussen de eerste en de tweede verdieping zijn ter verlevendiging zeven kleine zandstenen
blokken aangebracht.
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De tweede verdieping is over de hele breedte van een zandstenen bekleding voorzien
waarin een vensterpartij is geplaatst die bestaat uit, in het midden, drie smalle schuiframen
en aan weerszijden daarvan één smal schuifraam. Aan weerszijden van de drie middenvensters is een rijk gedecoreerde liseen geplaatst. De vijf vensters zijn voorzien van één
doorlopende kunststenen onderdorpel en erboven zijn gedecoreerde bogen aangebracht.
De zolderverdieping is voorzien van drie rondboogvensters die met elkaar zijn verbonden
door één kunststenen onderdorpel. Rondom deze vensters zijn ter decoratie vijf zandstenen
blokken geplaatst.
De tuitgevel is afgezet met gedecoreerde kunststenen blokken, een gedecoreerde kunststenen lijst en een gedecoreerd kunststenen bekroning.
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beperkingen registratie-van-cl
gemeente Gouda

correctiebesluit
dlv-nummer
onderwerp

562088

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 23172-'92 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperk ing 'Gemeente lijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

254
Kleiweg 7
gemeente Gouda GDA 01 B 3199

De in dit beslu it opgenomen kadastrale perceelsaanduiding

blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :

Op het kadastrale perceel bev inden zich twee monumenten . De perceelsaanduiding had dus moeten zijn
GDA01 B 3199 gedeeltelijk.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kleiweg 7 te
worden gevestigd op het perceel GDA 01 B 3199 gedeeltelijk, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Afgegeven d.d. 7 april 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen ,
Het hoofd van de afdel ing Gebiedsontwikkeling ,

ir. A. Hekman
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