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Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88145, van
de Monumentencomm
issie met betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand
Lange Dwarsstraat 31, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 1721, welk
pand eigendom is van ..._________________________
_
is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architecton i sche en stedebouwkundi·ge aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde
Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
WonenI heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan e~n doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
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 pand Lange Dwarsstraat 31, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 1721, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vas t te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst .
GOUDA,

r (\

BURGEMEESTER
ENWET~9UDERS
VOORNOEjl,9-;-De secretar i s.
.l', IDeburaemea-ster.

Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Lange Dwarsstraat 31.
. Woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het
geheel is gedekt onder een zadeldak met rode verbeterde hollandse pannen.
De voorgevel is een ingekorte klokgevel, opgetrokken van gele ijsselstenen.
Op de begane grond is links een deur met bovenlicht met rechts daarvan een
venster met een gekoppeld kozijn met schuiframen. De bovenlichten van de
schuiframen zijn voorzien van glas-in-lood decoratie. Op de verdieping zijn
twee vensters met zesruits schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst,
terwijl op de zolderverdieping een negenruits schuifraam is. Zowel de deuropening als de vensters zijn gedekt door een strek van rode baksteen.
De klokgevel wordt beëindigd door een rollaag die aanvangt op een natuurstenen aanzetstuk. Aan de top is de opmetseling zichtbaar waartegen een
vooruitstekende kroonlijst heeft gezeten.
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Eigenaar:
Recht
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Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE
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Gemeente: Gouda
Sectie: B.
Nummer(s): 1721.
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typ: G/22/16.454-1

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
nummer 16.454, van 18 april 1989

bijlage
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de monumentenverordening

monumentnummer 32
plaatselijke aanduiding: Gouda
Lange Dwarsstraat 31

omschrijving van het monument
Woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het geheel is gedekt onder een
zadeldak met rode verbeterde hollandse pannen. De voorgevel is een ingekorte klokgevel, opgetrokken van
gele ijselsten~n .
Op de begane grond is links een deur met bovenlicht met rechts daarvan een venster met een gekoppeld
kozijn met schuiframen. Op de verdieping zijn twee vensters met zesruits schuiframen symmetrisch in de
gevel geplaatst, terwijl op de zolderverdieping een negenruits schuifraam is.Zowel de deuropening als de
vensters zijn gedekt door een strek van rode baksteen .
· ·
De klokgevel wordt beêindigd door een rollaag die aanvangt op een natuurstenen aanzetstuk. Aan de top is
de opmetseling zichtbaar waartegen een vooruitstekende kroonlijst heeft gezeten.
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