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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

,. _

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.163, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Kleiwegstraat 22-24, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2569,
welk pand eigendom is van de heer .______
_ ___________
..,. js
gebleken dat het bier 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 11Nieuwe 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 goed 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:

r.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiwegstraat 22-24, kad astraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2569, op de lijst als bedoeld -in art ikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA,
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m.23.181-'92, van
SVM3/214AN.MK

3 0 MAART
1993

Monumentnummer: 261
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
K.leiwegstraat 22-24
In oorsprong een pakhuis/ woonhuis uit 1907 met een bakstenen tuitgevel die is verrijkt
met gele bakstenen lagen. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping en het schilddak is gedekt met rode Hollandse pannen. De begane grond
is recentelijk opnieuw ingevuld.
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters met onderdorpels van groen geglazuurde
baksteen. De zolderverdieping bezit één venster met twee openslaande ramen en een
bovenlicht met klepraam. De onderdorpel is van groen geglazuurde baksteen. Aan weerszijden van het venster bevinden zich twee ronde nissen die zijn omlijst door gele baksteen. In
de nissen staat "ANNO" en "1907". Boven alle gevelopeningen zijn segrnentbogen geplaatst
waarvan de boogvelden zijn gevuld met vlinderdecoraties in de trant van de Jugendstil.
De tuitgevel is afgezet met een gestucte geprofileerde lijst. De top bestaat uit twee
uitkragend gemetselde penanten op gestucte geprofileerde kraagstenen. De penanten
worden bekroond door gestucte gedecoreerde opzetstukken. De gevel is tussen de
penanten, horizontaal afgesloten en wordt bekroond door een smeedijzeren decoratie.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar: de heer
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2569
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.

