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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 november 1994, nr. MC94.697, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Lange Tiendeweg 32, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nummer(s) 0085, welk object eigendom is van mevrouw 

------ .--~-----' is gebleken dat het object cultuurhistorische 
waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria 11A-panden en Jongere Bouw
kunst" , 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 woon/winkelpand van rond 1850; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; · 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn ; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; . 
5] het pand markant gelegen is, op de hoek van de Lange Tiendeweg en de 

J eruzalemstraat; 
6] de gevel aan de J eruz.alemstraat op kelderniveau in het water staat; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o. ; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop h t 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 matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig .. gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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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; 

I. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Tiendeweg 32, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 0085, op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

r en wethouders voornoemd, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.29207, van 2 0 DEC, 1994 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 348 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HE MONUMENT. 

Lange Tiendeweg 32 

Gevel aan de Lange Tiendeweg 
Woon/winkelpand van rond 1850 op de hoek van de Lange Tiendeweg en de Jeruzalem
straat, bestaande uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolder. Het is 
voorzien van een bakstenen lijstgevel en een zadeldak met voorschild en gesmoorde 
tuile-du-Nordpannen. 
De begane grond bezit een pui die oorspronkelijk uit 1935 dateert, maar later onder 
andere is voorzien van een nieuwe bekleding. De eerste verdieping bezit twee schuif
vensters waarboven strekken zijn gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten 
door een kroonlijst. In het dakvlak staat een eenvoudige dakkapel met raam en boven
licht. 

Gevel aan de J eruzalemstraat 
Deze gevel staat in het water en is op kelderniveau gepleisterd en van een reeks ankers 
alsmede vier kleine openingen voorzien. Het pand is links op de begane grond iets 
uitgebouwd. De uitbouw bezit een plat dak en een klein venster met klepraam. De gevel 
bezit op de begane grond drie vensters met elk onder twee draairamen en boven een 
gedeeld bovenlicht. Ter hoogte van de bovendorpels van deze vensters zijn drie ankers 
geplaatst. 

KADASTRALE TENA.ANISTELLING 

Eigenaar(s): mevrouw 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
S ctie: C 
Nummer(s): 0085 

KADASTRALE AANDUIDING 



Bijlage omschrijving monument, behorend bij besluit nr. 94.29207 

Rechts rust ter hoogte van de bovendorpels van de vensters een bakstenen schoorsteen 
op stalen steunen. 
De verdieping is links voorzien van een klein venster met draairaam. In het midden 
bevindt zich een rond venster met glas-in-lood. Eromheen is een rollaag gemetseld. 
Rechts is een venster met draairaam aangebracht. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst waaronder een reeks 
ankers zichtbaar is. 

Achtergevel 
De achtergevel is een nieuw opgetrokken tuitgevel en vanaf de openbare weg niet goed 
zichtbaar. 


