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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van . de brief van 27 april 1994, nr. MC94.545, van- de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 84, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie C, nummer(s) 1481, welk object eigendom is van de heer ________ _. 
-------,,----------- is gebleken dat het (?bject cultuurhistorische 
waarde heèft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlijst; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-pahden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van· 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
l] het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1850; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de. detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich, met uitzondering van de pui, goed voegt in de straatwand; 
5] het pand een oudere kern bezit; 

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/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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; · 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in · 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; · 
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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 1s gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

I. 

Il. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 84, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1481, op de lijst als bedoeld in artikel 
3; eerste lid van-de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

2.1: JUNl-1994 
· n wethouders voornoemd , 

. · . 
, ·! 

':.!_ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8557, van 2 1 JUNI 1994 

Monumentnummer: 277 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 84 
Winkel/ woonhuis met een oude kern en een bakstenen klokgevel van rond 1850. Het 
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het zadeldak is gedekt met 
rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld. De verdieping heeft twee schuifvensters met 
onderramen met een zesruits en bovenramen met een drieruits roedenverdeling. 
De zolder bezit een schuifvenster met gedeeld onder- en bovenraam. Boven de vensters 
zijn strekken gemetseld en er zijn verschillende ankers zichtbaar. 
De top gevel is afgezet met een gepleisterde band en wordt bekroond door een fronton. 

De zijgevel aan de steeg heeft op de begane grond twee later dichtgezette gevelopenin
gen. De verdieping is voorzien van een schuifvenster waarvan onder- en bovenraam een 
drieruits roedenverdeling hebben. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heei: ________ ___,I 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

I;' 

., . ,. 

l----- -- ------ -- ------ -- ---- -- ---- -- -:-:-1,, 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1481 

KADASTRALE AANDUIDING 
,. 

..,. ·.., ·.,5 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 557807 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 8557 /94 d.d. 21 juni 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

277 
Kleiweg 84 
GDA 01 C 1481 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het perceel GDA01 C 1481 bestaat uit twee panden .Derhalve had de publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 C 1481 gedeeltelijk. Inmiddels 
zijn bij diverse transacties delen van het complex verkocht en gesplitst in aparte percelen . 
Tevens zijn bij besluit 29277 dd 28 januari 1992 de adressen Kleiweg 84a en 84b toegekend. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 sectie C 1481 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelina ~biedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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datum 2 maart 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

diens t: 
Ruimteli jke Onlwikkel lng 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruim te 
Geo • inform atie 

bezoekad res: 
Antwerp.seweg S 
2803 PB Gouda 

postadres : 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Kleiweg 84 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 1481 gedeeltelijk 
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