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Datum: -
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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.546 , van de
Monumentencommissie
met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Kleiweg 87-89, kadastraal bekend gemeente Gouda ,
sectie B, nummer(s) 3300 D3, 3129 D7, 2414 DS, welk object eigendom is van Ronaat
Beleggingsmaatschappij B.V., Kleiweg 78, 2801 GJ Gouda, is gebleken dat het object
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende
beschr ijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-pandert en Jongere Bouwkunst",
zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis uit het derde kwart van de
negentiende eeuw met een pui van rond 1900;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen in de trant van de neorenaissancestijl met name bij de pui nog
grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
het snij- en stucwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont;
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 M::l.rkte.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming
Wonen en Centrum Doeleinden heeft;
r
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 besiuit;
dat op grond van de cultuurhistorische waarde de bescherming zich richt op het gehele
object;
·

;

.

-2-

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. l 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
gebruiksmogelijkheid van het monument;
dat voorliggend besluit, in verband met correctie van enkele gegevens, het eerder
genomen besluit nummer 8563/94 d.d. 21 juni 1994 vervangt;
Gelet op de Monumentenverordening

;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 87-89, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3300 D3, 3129 D7 , 2414 D5, op de
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll .

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.
(

n wethouders voornoemd,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8563, van

2 1 JUN
I 1994

Monumentnummer : 278
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Kleiwe~ 87-89
Winkel/ woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw dat in 1898 is voorzien
van een nieuwe pui in neorenaissancestijl en in 1908 werd verhoogd met een tweede
verdieping. Het pand bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen en bezit een
plat dak. De gepleisterde lijstgevel is voorzien van schijnvoegen .
De authentieke winkelpui is voor wat betreft het raamwerk behouden gebleven, maar is
recentelijk van een nieuwe invulling voorzien. De pui is aan beide zijden afgesloten-met
gedecoreerde gecanneleerde pilasters. Het geheel is met behulp van twee gecanneleerde
halfzuilen in drieën verdee ld. Links bevindt zich een smalle etalage met bovenlicht. In
het midden is een portiek gecreëerd en rechts bevindt zich een authentieke deur met
bovenlicht. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met gedecoreerde consoles .
Zowel de eerste als de tweede verdiepin g bezitten elk drie schuifvensters. De bovenramen zijn omgeven door een geprofileerde lijst op kraagsteentjes. Deze lijsten zijn alle in
het midden bovenaan voorzien van een ak.roterie.
De borstwering van de tweede verdiep ing is aan de bovenzijde afgesloten door een
waterlijst die tevens als lekdorpel voor de drie erboven gelegen vensters fungeert.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met vier maal twee
gedecoreerde consoles.

(
KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar(s) :
Ronaat Beleggingsmaatschappij B.V., Gouda
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 3300 D3, 3129 D7, 2414 DS

L-...-------------

--

---

---

- ---

- ---

-----'

..

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div -nummer
onderwerp

557805
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 8563 d.d. 21 juni 1994 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

278
Kleiweg 87-89
GDA 01 B 3300 D3, B 3129 D7 en B 2414 D5

Na de aanwijzing als gemeentelijk monument blijkt de beperking op grond van dit besluit niet te zijn
gevestigd op de betreffende percelen . Op 3 oktober 1995 zijn de drie percelen samengevoegd tot perceel
GDA 01 B 3465.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot hel pand
Kleiweg 87-89 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 B nummer 3465.

Afgegeven d.d. 2 maart 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen ,
Het hoofd van de afdelinq Gebiedsontwikkel ing,

gemeente
gouda
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dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling

en Beheer

Adres

Kleiweg 87-89

aJdellng:
Beheer Openbare Ru lmte

schaal:
1:500

formaat:
A4

Geo - informatio

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3465
postadtê$:
postbu s 1086
2800 88 Gouda

gemeente
gouda

monumentnummer

