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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.552, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 79-81, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, nummer(s) 3129, welk object eigendom is van Goudse Kleiweg B.V., 
Postbus 134, 1700 AC Heerhugowaard, 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] de panden, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld vormen van 

winkel/woonhuizen van rond 1900; 
2] de gevelindelingen, met uitzondering van de pui, evenwichtig zijn; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact ·en 

vrijwel identiek zijn waardoor de panden een eenheid vormen; 
4] de gevels zich, met uitzondering van de pui, goed voegen in de straatwand; 
5] de detailleringen van de kozijnen van nummer 79 en 81 ambachtelijke 

vaardigheid vertonen; 

., 
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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/woonhuis; , ' 
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dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 
. ·;.·), -~ 

dat de eigenaar in . de openbare vergadering van de Monumentencommissie d.d:. 25 . . . ·:/'_,:; 
april 1994 en tijdens de hoorzitt~g d.d. 26 april 1994 de volgénde bèzwar~ri naàr . . : ·'?(tt 
voren heeft gebracht: · . : , . · · ,-> '. ,,_ .. 
a) plaatsing legt beperkingen op bij eventuele bouw- en sloopplanri~p · van dé ; · · •_:.\>j 

begane grond en winkelpui; . . · · . · · ._-·.. , ·.: :,//t; 
b) tegenhouden van een geplande puiwijziging schaadt het economisch belang · . . ,.:·.-i·}[ 

v~n de eigenaar; · · ·. i,{(j . 
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dat op grond van de cultuurhistorische waarde en het belang van de eigenaar de 
bescherming zich richt op het object, exclusief de begane grond; 

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 ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 79-81, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3129, 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, 2 1 JUNl 1994 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 12.645, van 2 1 JUNI 1994 

Monumentnummer: 285 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

* De begane grond van dit pand is uitgesloten van bescherming. 

Kleiwe2 79-81 
79 
Winkel/ woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een 
begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Het pand bezit een gepleisterde 
lijstgevel en een gebroken kap met rode verbeterde Hollandse pannen. Zowel de eerste 
als de tweede verdieping bezitten twee schuifvensters waarvan de bovenramen met 
getoogde bovendorpels , zijn gevuld met glas-in-lood. De vensters zijn omgeven door een 
geprofileerde lijst met bovenaan in het midden een akroterie . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

81 
Winkel/ woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een 
begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Het pand bezit een bakstenen lijstgevel 
en een schilddak met rode Hollandse pannen. De eerste verdieping is voorzien van twee 
schuifvensters waarvan de bovenramen met getoogde bovendorpels , zijn gevuld met 
glas-in-lood. De vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst met bovenaan in het 
midden een akroterie. 
De tweede verdieping bezit twee lage vensters met achterover vallende ramen met 
getoogde bovendorpels. De vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst waaruit de 
akroteriën zijn verdwenen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Goudse Kleiweg B.V., Heerhugowaard 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3129 

KADASTRALE AANDUIDING 

.1•_,: 



Beschr ijving 

79 (huisnr. later ingetrokken) , is linkerzijde van beide panden 
Winkel/ woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, twee 
verdiep ingen en een zo lder. Het pand bezit een gep leisterde lijstgevel en een gebroken kap met rode 
verbeterde Hollandse pannen . Zowel de eerste als de tweede verd ieping bezitten twee schuifvensters 
waarvan de bovenramen met getoogde bovendorpe ls , zijn gevuld met glas-in-lood . De vensters zij n omgeven 
door een geprofileerde lijst met bovenaan in het midden een akroterie . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kr,oonlijst. 

81 
Winkel/ woonhu is uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, twee 
verdiepingen en een zolder. Het pand bezit een bakstenen lijstgeve l en een sch ilddak met rode Hollandse 
pannen. De eerste verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de bovenramen met geloogde 
bovendorpels , zijn gevuld met glas-in- lood. De vensters z ijn omgeven door een geprofileerde lijst met 
bovenaan in het midden een akroterie. 
De tweede verdiep ing bezit twee lage vensters met achterover vallende ramen met getoogde bovendorpels. 
De vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst waaruit de akroteriën zijn verdwenen . 
De geve l is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 577802 

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. 12645/94 d.d. 21 juni 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

285 
Kleiweg 79-81 

kadastraal perceel GDA 01 B 3129 (met uitzonder ing van de begane grond) 

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

Het perceel GDA01 B 3129 is door vernummer ing opgenomen in het perceel GDA01 B 3464 . 
Daarom dient de publiekrechtelijke beperking gemeentel ijk monument gevest igd te worden op het perceel 
GDA01 B 3464 gedeelte lijk.Tevens blijkt het adres Kleiweg 79 al in 1989 te zijn ingetrokken en is het pand 
bekend onder het adres Kleiweg 81-83. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 B 3464 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 afdeling Coebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

MONUMENTENITEKENING 

dienst: 
Rulm1elljke Ontwikkeling 
en Beheer 

ardelln g: 
Behee r Openbare Ruimte 
Geo • Informatie 

DézOêkadres: 
Antwerps eweg 5 
2803 PS Gouda 

postadJes: 
pos tbus 1086 
2800 8B Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Kle iweg 81-83 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3464 gedeeltelijk 

011l$Hn g,e6N ll•uttht t dlgit.a3'Wrtbe1t.i.ncl.cl.llUn w1Jliglng:enotldk ~ IObl'l zijn. 
Aan ht l9ffn op dul' afd ruk Is Wff 1"9ag11Y11n bn 9ff11 tn bl r11di1 wo, O.n ~iMnd. 
C>Copy ,iljl,1, 8 c-lwu ()p«l bar• RlaT\1, Goo - lnfoun .1~ 

JR 

get. gez. 

schaa l: 
1:250 

formaat: 
A4 

monumentnummêf 

285 


