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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Ove1wegende,
dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr . MC94.553, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Kleiweg 93, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie
B, nummer(s) 2414 D7, welk object eigendom is van Vastned N.V., Concordiastraat
20, 4811 NB Breda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals
beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie qiteria "A-panden 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 de het laatste kwart van
de negentiende eeuw met een pui in de trant van de Jugendstil uit het eerste
kwart van de twintigste eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen oog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
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 Centrum Doeleinden heeft;
dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige toestand van het object goed is;
i

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 aánpassing aan een doelmatig gebruik µiet mogelijk zouden zijn;

- 2-

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;
dat voorliggend besluit, in verband met correctie van enkele gegevens, het eerder
genomen besluit nummer 8535/94 d.d. 21 juni 1994 vervangt;
Gelet op de Monumentenverordening ;
(

BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 93, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2414 D7, met uitzondering van de
begane grond, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.
en wethouders voornoemd,

r

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8535, van

2 1 JUNl199lt

Monumentnummer 286
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in aiiike l 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRlNING VAN HET MONIBvIBNT.
* De begane grond van dit pand is uitgesloten van bescherming.

(

Kleiweg 93
Winkel/ woonhuis uit 1881 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolder. De gebroken kap is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. In het eerste
kwart van de twintigste eeuw is de bakstenen lijstgevel voorzien van een winkelpui in de
trant .van de Art Deco.
De winkelpui is recentelijk opnieuw in gevuld maar de gedecoreerde zijpenanten en
kroonlijst zijn behouden . De verdieping heeft twee schuifvensters waarvan de bovendor.:.
pels afgeronde hoeken hebben. De vensters zijn omgeven door een geprofileerde lijst die
midden bovenaan van een akroterie is voorzien .
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met vijf gedecoreerde
consoles.
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel met plat dak en gedeeld onder- en
boven schuifraam. Het schuifraam wordt geflankeerd door pilasters.

(

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
Vastned N .V., Breda
Recht van erfpacht :
Zakelijk gerechtigde :
KADASTRAL E AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s) : 2414 D7

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

562092
correctie beperking gemeentel ijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 8535 d.d. 21 juni 1994 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

286
Kleiweg 93
gemeente Gouda GDA 01 B 2414 D7

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet j uist te zijn om de volgende reden:
Op het perceel B 2414 07 ( Kleiweg 91/93/95) zijn twee panden aanwezig . De beperking is slechts van
toepassing op het rechter pand. Het perceelsgedeelte heeft na uitmeting het kadastrale nummer B 3466
gekregen
De beperking is ook nu slechts van toepassing op een gedeelte van B 3466 . De adressering van het pand is
onjuist. Dit moet zijn Kleiweg 95 .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het adres
Kleiweg 95 te worden gevestigd op het perceel B 3466 gedeeltelijk, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Afgegeven d.d. 24 april 2009.

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
namens dezen ,
.,,
Het hoofd van de afdelina Gebiedsontwikkeling ,

gemeente
gouda
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omschrijving

28 apri l 2009

MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimtelijke Ontwik kelin g
en Beheer

schaal :
1:250

Adres

Kleiweg 95

afdeli ng:

formaat :

Behee r Openbar e Ruimt e

A4

Geo • Info rmatie

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3466 gedeeltelijk
Nummer(s)

bezoekadre-5:
AntvmrpHweg 5
2803 PB Gouda

postadres :
poslb us 1086
2800 BB Gouda

gemeente

gouda

monumentnumm@
r
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