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Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 23.175-'92
code: SVM2/214ZZ.MK
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.159, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Kleiwegstraat 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2132, welk
pand eigendom is van Content Interim B.V., Bezuidenhoutseweg 273, 2594 AN 's-Gravenhage, 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/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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op ·de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiwegstraat 10, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2132, op de lijst als bedoeld în artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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wethouders voornoemd,
de burgemeester,

~ H C H .l E .F
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.23.175-'92, van
SVM3/214AB.MK
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Monumentnummer: 257
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Kleiwegstraat 10
Winkel/woonhuis van rond 1900 dat invloed heeft ondergaan van de neorenaissance. Het
pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het bezit een bakstenen
lijstgevel, verrijkt met speklagen, en een zadeldak dat is gedekt met rode verbeterde
Hollandse pannen.
Op de begane grond is een gekoppeld kozijn geplaatst waarin links een etalagerui t met
drie bovenlichten en rechts een deur met bovenlicht. Boven het kozijn bevindt zich een
stalen latei met vier rozetten.
Tussen de begane grond en de eerste verdieping is een gestucte geprofileerde waterlijst
geplaatst.
De zolderverdieping bezit twee T-vensters met segmentbogen met gestucte boogvelden
waarin ter decoratie een bolletje, en gestucte aanzet- en sluitstenen.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige kroonlijst.

KADASTRALE TENAAMSIBLLING
Eigenaar: Content Interim B.V., 's-Gravenhage
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2132
afdruk voor:
6. Gedeputeerde Staten
1. afd.ruimte en verkeer
7.
Ministerie van WVC
2. afd.stedebouw
8.
Raad
voor het Cultuurbeheer
3. afd.BWT
4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. afd.SVM
5. afd.B.O.B.

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

562093
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-bes luit nr. 23.175 -'92 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

257
Kleiwegstraat 10
gemeente Gouda GDA 01 B 2132

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Op het kadastra le perceel bevindt zich nog een pand dat niet tot het monument behoort. De kadastrale
percee lsaanduiding had daarom GDA01 B 2132 gedeeltelijk moeten zijn. Het perceel is op 29 apri l 2003
overgegaan in deelpe rcelen en gesplitst in de percelen B 3703 en een gedeelte van B 3702.
De beperk ing gemeentelijk monument heeft uitsluitend betrekking op het gehele perceel GDA01 B 3703 .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kleiwegstraat 10
te worden gevestigd op het perceel GDA 01 8 3703 .

Afgegeven d.d. 24 april 2009 .
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MONUMENTENTEKENING
diensl:
Ruimtelijke Ontwikkeling

en Beheer

Adres

schaal:

Kleiwegstraat 10

1:250

ardeling:
Beheer Openbare Rui mte
Geo - informatie

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3703
Nummer(s)

bezoekadres:

Antwerpseweg5
2803 PB Gouda
postadres:
postbus 1086
2800 B8 Gouda
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