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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegen de,
dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.548 van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Kleiweg 8, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie C, nummer 3091, welk object eigendom is van P.A. Breek onroerend goed
B .V., Kleiwe g 8-10, 2801 GG Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische
wa arde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monumentenlijst;
dat het object aan de hand van de selectie çriteria "A-panden en Jongere Bouwkunst" , zoals opgenomen in de Monurnentennota van 31-01-94 "Gouda, stad vol
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het , met uitzondering van de pui , een goed voorbeeld is van een
winkel/woonhuis uit het tweede decennium van de twintigste eeuw ;
2]
de gevelindeling , met uitzondering van de pui, evenwichtig is;
3]
de detailleringen in de trant van de Jugendstil, 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 object zeer markant is gelegen op de hoek van de Kleiweg en de SintAnthoni estraat ;
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 Centrumdoeleinden heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/bedrijf;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar in de openbare vergadering van de Monumentencommissie d.d. 25
april 1994 de volgende bezwaren naar voren heeft gebracht:
a) begane grond vormt één geheel met belendende panden, die niet-monument zijn;
b) restauratie is duurd er;
dat op grond van de cultuurhistorische waarde en het belang van de eigenaar de
bescherming zich richt op het object, exclusief de begane grond;
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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;
dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening
Stadsvernieuwing van toepassing is;
dat ov~rigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
I. over te gaan tot plaat ing van het object Kleiweg 8, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer 3091, met uitzondering van de begane grond, op de
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;
II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

GOUDA,
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Behoo rt b_ij besluit van bur gemeester en wethoud ers nr. 8544 , van

2-1 JUN\1994

Monumentnummer: 281
Pl aatsel ijke aanduiding: Goud a

Lijst als bedoeld in artike l 3, lid 1
van de Monumente nveror dening.

OMSCHRIJViNG VAN HET MONUMENT.

* De

begane grond van dit pand is uitges loten van besc herming.

Kleiweg 8
Woon/winkelpan d op de hoek van de Kle iweg en de Sint-Anthoniestraat daterend uit
1916 en bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het
pan d is voorzien van een samengeste ld zade ldak dat is gedekt met geglazu urde muld enpannen in diverse bruint inten en bezit gepl eisterde gevels, met een afgeschu inde hoek.
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld.
Zijde Kleiweg
De eer ste en de zolderverdi eping zijn elk voorzien van drie schuifvensters met getoogde
bovendorpels. Erboven zijn banden met een schubac htige decoratie geplaatst. D e geve l is
afgesloten door een brede bakgoot.
Afgeschuinde hoek
De afgeschuinde hoek bezit op de verdieping een smal schuifvenste r. Erboven bevindt
z ich een grote geprofileerde kraagsteen. Het afgeschuinde gedeelte is daardo or boven
smaller en gaat middels een tweede geprofileerde kraagsteen over in een haakse hoek.
Er boven is de hoek benadrukt door een hoektoren op rechth oekige grondslag, die word t
bekroond door een bol gebogen tentdak gedekt met koper. De toren is in alle zijden
voorzien van een oeil de boeuf met onderin een smalle afvoe r en op de hoeken een, in
een uitsparing geplaatste, kleine zuil. De vier torengevels zijn aan de bovenzijde
afges loten door een gebogen daklijst.
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Vervolg beschrijving monument, behorend bij besluit nr. 8544
Zijde Sint-Anthoniestraat
De eerste verdieping bezit links een schuifvenster met getoogde bovendorpel. Rechts
daarvan is in het pleisterwerk ter decoratie een rechthoekig veld aangegeven. Rechts
bevinden zich twee blindnissen met erboven een band met een schubachtige decoratie.
De tweede verdieping bezit links een schuifvenster met getoogde bovendorpe l en een
band met schubachtige decoratie. Hierboven loopt de gevel vanaf de hoektoren, schuin
af naar de lager gelegen bakgoot rechts. van het venster. Langs de schuine zijde is de
gevel afgezet met een trapsgewijs geplaatste decoratie.
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