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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 Monurnentencom
missie met betrekking tot het plaatsen -op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Kleiweg 101-lOla-b, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2464, welk 
object eigendom is van de heer~-------~-~---- is gebleken dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde Monurnentenlijst; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "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 voormalig koetshuis dat in het derde kwart van de 

negentiende eeuw is voorzien van een nieuwe gevel; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de detailleriagen, met uitzondering van de pu~ nog intact zijn; 
4] de gevel zich, met uitzondering van de p~ goed voegt in de straatwand; 
5] het pand markant aan het brede gedeelte van de Kleiweg is gelegen; 

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 besternnûng Wonen-en 
Centrnm Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar in de openbare vergadering van de Monumentencommissie d.d. 25 april 1994 de 
volgende bezwaren naar voren heeft gebracht: 
a) eigenaar is niet ove~tuigd van de monumentale waarde van zijn pand; 
b) plaatsing betekent beperking van de verkoopmogelijkheden van zijn pand; 

dat op grond van de cultuurhistorische waarde de bescherming zich richt op het gehele object; 
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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 Stadsver
nieuwing van toepassing is; 

dat ove1igens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 101-lOla-b, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2464, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; · 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst 

L - ·21 JUNI 199Lt 
:r 9o/ wethouders voornoemd, 
,/ / 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 schijnvoe
gen. 
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. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer _____ ____.J 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2464 
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