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gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 8554/94 

Voor eensluidend afsc~ 

Datum: - Î JUN ,201lli 

Paraat: 

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. MC94.550, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 63-65, kadastraal bekend gemeente Gouda. 
sectie B, nummer(s) 2349 en 3145, welk ob_ject eigendom is van mevrouw 

-- -----~------~-~----:----:-~-- -~~ -, 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 pand, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld vormt van een 

winkel/woonhuis uit de eerste decennia van de twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de gevel zich, met uitzondering van de pui, goed voegen in de straatwanden; 
4] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nie1:1we 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/wo1:1ing; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk_ is; 

_ dat de eigenaar van Kleiweg 65 heeft ingestemd met het voornemen _ tot_ dit besll!it; 

dat de eigenaar van Kleiweg 63 in de openbare vergadering van de Monumenten
commissie d.d. 25 april 1994 de volgende bezwaren naar _voren heeft gebracht: . · · 
a) eigenaa r ziet het nut van plaatsing niet in; 
b) eigenaar vreest beperkingen bij eventuele bouw- en sloopplannen; 
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dat op grond van de cultuurhistorische waarde en het belang van de eigenaar 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. 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; 

( Gelet op de Monumentenverordening ; 

( 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 63-65, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2349 en 3145, op de lijst als bedoeld 
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

• 
II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

J. 
GO~ 2 1 JUNI 1994 
Bu gemeJJe~n weth~ude;s ~oomoemd, 
cte ecr:ta/.1sf. / de bur12:emeester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8554, van 2 1 JUNI 1994 

Monumentnummer: 283 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kleiwe2 63-65 
Winkel/ woonhuis in de trant van de Art Deco op de hoek van de Kleiweg en de 
Kleiwegstraat bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 
Het pand bezit aan de Kleiweg ee~ geel geglazuurde bakstenen gevel met gescharreerde 
natuurstenen speklagen. Aan de Kleiwegstraat is het pand voorzien van een gepleisterde 
gevel. 
Het geheel bezit een plat dak met dakschilden gedekt met rode tuile-du-Nordpannen 
boven de gevels. 

Kleiwegzijde 
De pui is recentelijk van een nieuwe invulling voorzien. De verdieping bezit van links 
naar rechts twee schuifvensters en een gekoppeld kozijn_ met tussen, in Art Decostijl 
gedecoreerde, stijlen in het midden een breed en aan weerszijden een smal schuifraam. 
Alle vensters in deze gevel zijn voorzien van gedecoreerde onderdorpels en geprofileer
de lateien. Erboven zijn segmentbogen gemetseld. De boogvelden zijn voorzien van 
siermetselwerk. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een brede bakgoot op 
gedecoreerde steunen. 
Het pand is vootzien van een afgeschuinde hoek die aan beide zijden is afgezet met 
uitspringende penanten en die op de verdieping is voorzien van een schuifvenster. De 
gevel van de afgeschuinde hoek breekt door de bakgoot heen. In dit gedeelte is . een 
schuifvenster geplaatst en het is aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen 
balustrade. Boven beide vensters in de afgeschuinde hoek zijn lateien en segmentbogen 
aangebracht. De penanten torenen boven de balustrade uit en zijn voorzien van · gestucte 
gedecoreerde bekroningen. 
In het dakvlak boven de gevel aan de Kleiweg bevindt zich een dakkapel in de trant van 
de Art Deco waarin twee maal twee draairamen. 

Eigenaar(s ): 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2349, 3145 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 
·_ ... 
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vervolg omschrijving monument, behorend bij besluit nr.8554 

Kleiwegstraatzijde 
De gepleisterde gevel is voorzien van horizontale schijnvoegen en verschillende ankers. 
Op de begane grond zet de nieuwe winkelpui van de Kleiweg zich nog iets voort. Rechts 
bevinden zich een T-venster en een kozijn met deur, bovenlicht en dichtgezet zijlicht. 
De verdieping bezit in het midden twee smalle en een breed schuifvenster elk ·met een 
onderraam met vierruits en een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. Rechts 
daarvan bevindt zich een smal schuifvenster en een venster met twee draairamen en een 
gedeeld bovenraam. Boven alle gevelopeningen zijn schijnstrekken aangegeven. De 
begane grond bevat links twee schijnstrekken van kennelijk later dichtgezette gevelope
ningen. Tussen de begane grond en de verdieping is rechts in het pleisterwerk een 
rondboog aangegeven. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige 
daklijst. 
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