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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; 

Overwegende, 

dat uit de . inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.543, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 61, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
s ctie B. nummer(s) 2350, welk object eigendom is van mevrouw ,---,-- -~. -

.--:-~---:--- .... ~~--:-----::~-~~~___J • is gebleken dat het o 1ect 
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 janu~ri 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten"- als volgt gewaardeerd is: 
1] het pand, met uitzondering van de pui, een goed en gevarieerd voorbeeld 

2] 
3] 

. .. . 4] 

5] 

vormt van, een winkel/woonhuis van ron,d de eeuwwisseling; 
de gevelindeling, met uitzondering van de pui, van het pand evenwichtig is; 
de gevel zich, met uitzondering van de pui, goed voegt in de straatwand; 
de detailleringen, met uitzondering van de pui, van het pand nog grotendeels 
intact zijn; · 
het metselwerk grote ambachtelijke vaardigheid vert~ont. 

· dat het object ligt in het gebied van het best_emmingsplan 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; 
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dat namens de eigenaresse in de openbare . vergadering van de · . , · _'./{ 
Monumentencommissie d.d. 25 april 1994 de volgende bezwaren naar voren zijn · - .... ·:. \> 
gebracht· · · · ·. · · · · · ·' :_.;~ 

. a) - plaatsing kan bep~~kingen opleggen bij eventuele bouw- ·en ·siooppl~eri, ,:. ·: .<. · i) 
waarbij het economisch belang van de eigenaresse in het geding is; ··. _ '· -_. <. :~7 
plàatsing van de objecten Kleiweg 59 en Kleiweg 61 als ééri monument; . . -·)-if) 

. . ·- ~. ·.:: 
b) 
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dat op grond van de cultuurhistorische waarde en het belangen van de verschillende 
eigenaren, 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; 

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 ; 

r. 

II. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg :61, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2350, op de lijst. als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te ste1len de bijgevoegde Monumentenlijst. 

,. 

2 ·1 JUNI 1994 
n wethouders voornoemd, 

de burgemeester. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 12360, van 2 1 ·JUNI 1994 

Monumentnummer: 284 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 61 
Woon/winkelpand van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een bakstenen trapgevel die is verlevendigd met 
speklagen en een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui is recentelijk van een nieuwe invulling voorzien. 
De eerste verdieping bezit twee schuifvensters waarboven segmentbogen met gestucte 
aanzetstenen en akroterieën zijn gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met siermetsel
werk. 
De zolderverdieping is in het midden voorzien van een rondboognis met siermetselwerk 
waarin zich een gekoppeld kozijn bevindt. Het kozijn bevat een schuifraam in het 
midden dat wordt geflankeerd door twee lagere smalle vaste ramen. De gemetselde 
rondboog is voorzien van gestucte aanzet- en sluitstenen al~mede een akroterie. 
De gevel wordt bekroond door een overhoeks geplaatste vierkante kolom metselwerk. 

Eigenaar(s): 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2350 
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