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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. MC94.555,van de Monurnentencommissie met betrekkingtot het plaatsen-op de gemeentelijkemonumentenlijstvan het object
Kleiweg 101-lOla-b, kadastraalbekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2464, welk
object eigendom is van de heer~-------~-~---is geblekendat het
objectcultuurhistorische
waardeheeft,zoalsbeschrevenin de bijgevoegdeMonurnentenlijst;
dat het object aan de hand van de selectiecriteria "A-pandenen Jongere Bouwkunst",zoals
opgenomen in de Monumentennotavan 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische
kwaliteiten"als volgt gewaardeerdis:
1]
het een goed voorbeeldis van een voormaligkoetshuisdat in het derde kwart van de
negentiendeeeuw is voorzienvan een nieuwegevel;
2]
de gevelindeling,met uitzonderingvan de pui, evenwichtigis;
3]
de detailleriagen
, met uitzonderingvan de pu~ nog intactzijn;
4]
de gevelzich, met uitzonderingvan de p~ goedvoegt in de straatwand;
5]
het pand markantaan het brede gedeeltevan de Kleiwegis gelegen;
dat het objectligt in het gebiedvan het bestemmingsplan
NieuweMarkt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplande grondwaarop het objectstaat de besternnûngWonen- en
CentrnmDoeleindenheeft;
dat het objectin gebruikis als winkel/woning;
dat de bouwkundigetoestandvan het objectgoed is;
dat de eigenaarin de openbarevergaderingvan de Monumentencommissie
d.d. 25 april 1994 de
volgendebezwarennaar voren heeft gebracht:
a) eigenaaris niet ove~tuigdvan de monumentalewaardevan zijnpand;
b) plaatsingbetekentbeperkingvan de verkoopmogelijkheden
van zijn pand;
dat op grond van de cultuurhistorische
waardede beschermingzich richt op het geheleobject;

-2dat plaatsingop de monumentenlijstniet zondermeer meebrengt,dat veranderingvan het object
en aanpassingaan een doelmatiggebruikniet mogelijkzoudenzijn;
dat wijzigingenwordengetoetstaan het restauratiebeleid
zoalsbeschrevenin
hoofdstuk4.4.1 van bovengenoemdeMonumentennota;
dat bij restauratievan monumentaleonderdelende vigerende SubsidieverordeningStadsvernieuwingvan toepassingis;
dat ove1igensbij toepassingvan deze verordeningrekeningis gehoudenmet de gebruiksmogelijkheidvan het monument;
Geletop de Monumentenverordening
;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 101-lOla-b, kadastraalbekend
gemeenteGouda,sectieB, nummer(s)2464, op de lijst als bedoeldin artikel3, eerste
lid van de Monumentenverordening;
·

II.

vast te stellende bijgevoegdeMonumentenlijst

L

-

·21JUNI199Lt
:r 9o/wethoudersvoornoemd,

,/ /

de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8560, van

2 1 JUNf 19fl;}

Monumentnummer: 288
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.

Kleiweg 101-l0la,b
Voormalig koetshuis met een vermoedelijk oude ·kern en een gevel uit het derde kwart
van de negentiende eeuw. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping. Het heeft een samengesteld schilddak met deels gesmoorde en deels
rode Hollandse pannen en het is voorzien van een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen.
De begane grond is in de jaren twintig grotendeels verbouwd. Uit die tijd resteren links
een kozijn met deur en bovenlicht met glas-in-lood en rechts een hoog kozijn met twee
deuren alsmede een kozijn met deur en bovenlicht. In het midden van de pui bevindt
zich een in de jaren vijftig aangebrachte etalage met portiek.
De eerste verdieping heeft vier schuifvensters waarvan de bovenramen zijn voorzien van
een drieruits roedenverdeling.
De gevel is direct boven de vensters van de eerste verdieping afgesloten door een
eenvoudig hoofdgest 1.
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