
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 8545/94 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: ... 1 .IUN 700fi 

Paraaf: 
, _ 

,_ 

1-

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 • 88211 
telefax 01820 - 88464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.536, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 14-16, kadastraal bekend g~meente Gouda 
sectie ·c, nummer(s) 786, 787, welk object eigendom is van de heer __ __ 

,---,---.-----,--s---......,.-..,...........,,...--~"""""."'"-~-- is gebleken dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
Monumentenlijst; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] de panden, met uitzondering van de pui, goede voorbeelden vormen van 

winkel/woonhuizen uit het laatste decennium van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling, niet uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog intact zijn en in beide 

panden met behulp van dezelfde detailleringen zijn verbonden; 
4] de gevels zich, met uitzondering van de pui, goed voegen in de straatwand; 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project {MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen- en Centrum Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat op grond van de cultuurhistorische waarde de bescherming. zich richt op het 
gehele object; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening 
Stadsvernieuwing van toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebmiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

r. 

II. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 14-16, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie C, numrner(s) 786,787 op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GO , . -2· .1 JUNI· 1994 
urgernee Je;~ wethouders voornoemd, 
.. <1.P.r.re:;~~/ / de burn:emeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8545, van 2 1 JUNI ·1994 

Monumentnummer: 268 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 14-16 
Twee woon/winkelpanden die dateren uit 1881 (nr. 14) en 1886 (nr. 16). Beide panden 
bestaan uit een begane grond, een verdieping en een zolder, maar nummer 14 is circa 
één meter lager dan nummer 16. De zadeldaken zijn gedekt met rode Hollandse pannen. 
Beide panden bezitten een bakstenen lijstgevel waarvan de oorspronkelijk pmen 
recentelijk zijn vervangen. 

Nummer 14 
De verdieping en de zolder bezitten elk twee T-vensters met geprofileerde onderdorpels. 
De vensters van de zolder zijn lager dan die van de verdieping. Van alle vensters zijn de 
bovendorpels aan de hoeken afgerond. De vensters zijn alle omgeven door een geprofi-
leerde lijst met akroterieen. · 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met gedecoreerde consoles. 

Nummer 16 
De verdieping bezit twee schuifvensters met ongedeelde ramen en de zolder twee T
vensters, alle met geprofileerde onderdorpels. De vensters van de zolder zijn lager dan 
die van de verdieping. Van alle vensters zijn de bovendorpels aan de hoeken afgerond. 
De vensters zijn alle omgeven door een geprofileerde lijst met akroterieen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met gedecoreerde consoles. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de hee1 1 ~---~--' 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 786, 787 

KADASTRALE AANDUIDING 



vervolg omschrijving monument. behorend bij besluit nr. 8546 

De tweede verdieping is voorzien van een schuifvenster. Van voornoemde bovenramen 
zijn de geometrische roedenverdeling in de stijl van de Amsterdamse School bewaard. 
De hoek wordt bekroond door een driezijdig beëindigde topgevel die door de dakschil
den breekt. In de top zijn drie smalle vensters geplaatst. Boven alle vensters bevindt zich 
staand metselwerk. 

Kleiwegzijde 
De eerste verdieping bezit links een erker op rechthoekige grondslag waarin zich twee 
schuifvensters bevinden. Rechts daarvan is één schuifvenster geplaatst. 
De tweede verdieping bezit een kozijn met twee bovenlichten en twee deuren die openen 
op het balkon dat op het dak van de erker is gecreëerd. Het balkon bezit een bakstenen 
borstwering. Rechts daarvan is een schuifvenster geplaatst. 
Van de bovenramen zijn de geometrische roédenverdeling in de stijl van de Amsterdam
se School bewaard. Erboven bevindt zich staand metselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklijst. 
Het dakschild is voorzien van een dak.kapel met twee draairamen. De dak.kapel is aan de 
bovenzijde driezijdig beëindigd en de beide bovendorpels van de ramen vormen een 
driehoek. 
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