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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 28 november 1988, no. 88.103, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot de beschermenswaardigheid van de 
panden Tuinst r~at lO, 12 en 14, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, 
no. 3706, welke panden eigendom zijn van _____________ , is 
gebleken, dat het hier panden betreft van belang vanwege hun architectonische en 
volkskundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, 
alsmede het door de Monumentencommissie uitgebrachte a~vies; 

dat de panden liggen in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat; 

dat vol gens dit bestemmingsplan de grond waarop de gebouwen staan de bestemming 
Wonen II heeft, waaraan goedkeuring is onthouden; 

dat de panden in gebruik zijn als bedrijfspand; 

dat de bouwkundige toe stand van de panden matig is; 

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

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van de monumenten; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van de panden Tuinstraat 10, 12 en 14, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 3706, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

. II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst . 
-~ 

bijlage(n) 

GOUDA, 

\ BURGEMEESTER EN WETHOj)l1ERS VOOR~ o-:-; 
jÎ)'!=! secretaris , -<'7Dfo(J9urge(Déester, ./ 



A ~ f.\ . 

Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 1 ö hPR, 1Dr~~, no. 16. 683 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET fvDNUMENT. 

Tuinstraat 10, 12 en 14. 

Tuinstraat 10, 12 en 14 zijn in oorsprong drie kleine arbeiderswoningen uit de 
tweede helft van de 19de eeuw. Ze bestaan uit een beganegrond- en een zolder 
verdieping. Aan de voorzijde zijn de klokgevels aaneengesloten opgetrokken uit 
kleine gele ijsselstenen. Ieder pand is gedekt onder een zadeldak met rode hol 
landse pannen en vorsten. 
Op de beganegrond is in elke voorgevel een dubbele deur met bovenlicht ingebro 
ken. De deuren zijn van hout en hebben ieder aan de bovenzijde een lictltope
ning. De lateien boven de deuren zijn betimmerd met hout. Hierboven loopt over 
de breedte van elk pand een rollaag. Op elke verdieping bevindt zich één ven
ster, dat voorzien is van een schuifraam met een negenruits roedenverdeling en 
is afgedekt door een éénsteens strek van rode baksteen. De klokgevels worden 
bekroond door een tympaan en afgedekt met een halfsteens rollaag. 
Aan de achterzijde heeft ieder pand een tuitgevel, die wordt afgedekt door een 
halfsteens rollaag en eveneens gemetseld is van gele ijsselstenen. Op de ver
dieping is steeds, evenals aan de voorgevel, een venster met een schuifraam 
met een negenruits roedenverdeling aangebracht met daarboven een eensteens 
strek. De zijgevel van nr. 10 heeft op de beganegrond een venster, geblindeerd 
met multiplex. 

Eigenaar: 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer (s): 3706 
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