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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dát uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.541, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemee~telijke 
m9munentenlijst van het object Kleiweg 51, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie. B, nummer(s) 2312, welk object eigendom is yan Beheermaatschappij 
Peninsular B:V., p/a Aegon Nederland N.V., afdeling Vastgoed, Postbus 202, 2501 
CE Den Haag, 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] het, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld is van een 

winkel/woonhuis van rond 1890; 
2] de gevelindeling, met uitzop_dering yan de pui, evenwichtig is; 
3] de gever zich, met uitzondering van de pui, goed voegt in de straatwand; 
4] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 
5] het glas-in-lood in de bovenramen ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

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

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

dat het objec~ in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar is uitgenodigd voor de hoorzitting, maar niet heeft gereageerd; 
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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 ver~md~ring
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zo_uden zijri; -

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebel~id zoals beschreven in · 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentenn9ta; 
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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 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gel~t op de Monumentenverordening ; 

I. 

IL 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 51, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2312, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

·2 1 JUNI 1994, 
· n wethouders voornoemd, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8551, van -2 1 JU'NI 199~ 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer 273 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 51 
Woon/winkelpand van rond 1890 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het pand is voorzien van een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen en een 
deels plat dak, deels gebroken kap met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen . 
De pui is recentelijk van een nieuwe invulling voorzien. 
De verdieping bezit drie schuifvensters waarvan de bovendorpels getoogd en de 
bovenramen gevu ld zijn met glas-in-lood. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door. een hoofdgestel. De kroonlijst rust op vier 
gedecoreerde consoles. 
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