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BURGEM.EESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 20 december 1994, nr. MC94. 717, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Lange Tiendeweg 55a-55b, kadastraal bekend
emeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1300, welk object eigendom is van de heer
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 "A-pariden 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 pak.huis met twee bovenwoningen uit het
derde decennium van de twintigste eeuw;
·
2]
de gevelindeling van het pand evenwichtig is;
3]
beide gevels zich goed voegen in de straatwand;
4]
het pand markant gelegen is op de hoek van de Lange Tiendeweg en de
Rozendaal;
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Lange Tiendeweg/Paradijs;

(

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming
centrumdoeleinden 1 heeft;
dat het object in gebruik is als uitzendbureau met bovenwoning;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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;

-2-

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;
dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening
nieuwing van toepassing is;

Stadsver-

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 object Lange Tiendeweg 55a-55b,
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1300, op de lijst
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

Gez.

~.

3 ·1 JAN.1995
r en wethouders voornoemd,
de bur emeester

(

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.908, van

3 1 JAN.199
·5

Monumentnummer: 352
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUivffiNT.

Lange Tiendeweg 55a-55b
Pakhuis met twee bovenwoningen uit 1922 bestaande uit een begane grond, twee
verdiepingen en een zolderverdieping. Het pand is voorzien van een plat dak met boven
de zijgevels dakschilden die. zijn gedekt met gesmoorde tuile-du-Nordpannen.
De oorspronkelijke openingen van de begane grond zijn zowel in de zij-als voorgevel
recentelijk van een nieuwe invulling voorzien.
l_

Voorgevel
De eerste en twee verdieping zijn beide voorzien van vier vensters met ongedeeld
onderraam en boven een klepraam met twee horizontale roeden. De zolderverdieping
bezit twee vensters met klepramen met elk twee horizontale roeden. Boven alle vensters
is staand metselwerk in de trant van de Amsterdamse School aangebracht. De bovenzijde
van de gevel volgt de vorm van het platte dak met dakschilden en is afgezet met een
houten lijst.
Zijgevel
De eerste en tweede verdieping bezitten beide drie vensters met elk een ongedeeld
onderraam en boven een klepraam met twee horizontale roeden. Boven alle vensters is
staand metselwerk in de trant van de Amsterdamse School aangebracht. De gevel is aan
de bovenzijde afgesloten door een daklijst.
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